1. DOJAZD DO USTKI
Do Ustki najlepiej dojechać drogą krajową 6 kierując się na Słupsk, następnie drogą 21 do Ustki.
Adres do wpisania w nawigację: ul. Westerplatte 19, 76-270 Ustka

Miejscem regat jest port w Ustce zlokalizowany po zachodniej stronie rzeki Słupia.

2. MAPKA POGLĄDOWA

Parkowanie w porcie i okolicy:
•
•
•
•
•
•

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, organizatorzy nie zapewnią parkingu dla
samochodów na terenie portu
W porcie zostanie wyznaczone specjalne miejsce na przyczepy
Przy porcie funkcjonuje duży parking dla samochodów niestety jest on płatny
Prosimy o współpracę z osobami kierującymi ruchem samochodów na terenie portu
Jeśli na bramie wjazdowej do portu nie będzie osoby kierującej ruchem, by wjechać do portu
należy wybrać numer telefonu podany na znaku
Po wypakowaniu jachtu z przyczepy prosimy o niezwłoczne zabranie przyczepy i jachtu na
miejsca wyznaczone

3. KŁADKA
Wschodnia i zachodnia strona portu połączone są obrotową kładką.
W terminie od 16 czerwca do 31 sierpnia kładka dla ruchu pieszego otwierana jest o każdej
pełnej godzinie od godziny 07:00 do 24:00 na 20 minut.

Uwaga: biuro regat jest położone w klubie Sferique na Plaży Wschodniej

4. BEZPIECZEŃSTWO
Latem w usteckim porcie panuje duży ruch jednostek wycieczkowych. Ze względów
bezpieczeństwa prosimy zawodników o zachowanie szczególnej ostrożności przy
wchodzeniu i wychodzeniu z Portu.
Bardzo prosimy o:
• Wychodzenie z portu w trakcie zamknięcia kładki
• Wchodzenie do portu w trakcie zamknięcia kładki (w miarę możliwości)
• Nieprzepływanie przez tor wodny blisko główek portu (jednostki wychodzące z
portu mogą Was nie widzieć)
• Zachowanie bezpiecznej odległości od jednostek turystycznych i kutrów rybackich
• Nieprzepływanie przed dziobami jednostek turystycznych i kutrów rybackich

5. KONTAKT
Paweł Wiercioch
Telefon: 575 997 321
Damian Wiercioch
Telefon: 601 625 267
Biuro Regat – Jana Wiercioch
Telefon: 603 099 248
Dodatkowo:
Kapitanat Portu w Ustce
Telefon: 59 814 4430
VHF Ch 12

Brzegowa Stacja Ratownicza – Ustka
Telefon: 505 050 979
Telefon: 59 814 45 51

