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,,Puchar §tarosty §zczecineckiego'

w klasach: Optimist gr.A.B, Europa,laser, l§A-lt07

1.

2.

TERM|N l MlEJ§cE REGAT
Regaty odbędą się w dniach t7,I8.a6.2017 na jeziorze Trzesiecko
w Szczecinku
EDUKACJl EKoLoGlcZNEJ l REWITAL|ZACJl JEZloR W §zcZEclNKU.
oRGANIZAToR

-

CENTRUM

Organ izatorem regat jest Zeglarski M iędzyszkolny Klu b Sportowy,,oRLĘ,,
Szczecin ek

te1.609 093239 i cEElRJ w Szczecinku ul. Mickiewicza 2,78-400
§zczecinek. Telefon: 094 7t2 88
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UczEsTNlcrWo
W regatach mo8ą uczestniczyĆ zawodniczki
regularninem PZZ.

i

zawodnicy zgłoszeni przez kluby, zgodnie

z

ą. ZGo§ztNlE
5,

Do REGAT
Zgtoszenie wstęPne do dnia t6-05-2017. na adres jak w punkcie
2, Zg|oszenie ostateczne w dniu
16-06-2017. w godz. od tzĘ19fi lub w dniu L7-06-2at7. gadz,8o0_945
w sekretariacie regat.
sPo§óB PRZEPRoWADZENIA REGAT

dg obowiązujących żrnpzżoraz instrukcjiżeglugi.
przewiduje się roze8ranie 6 wyścigów
w k|asie optimist w pozostaĘch klasach 7 wyścigów
Regaty zostaną uznane za waŻne przY rozełraniu młnimum 3 wyścigów.
Po rozegraniu 4
RegatY PrzeProwadzone będą

6.
7,
8.

wyścigów jed en -najgorszy zosta

n

ie odrzu cony,

NAGRoDY

ZawodnicY za miejsca
|NNE lNFoRMAcrE

1-1ll

w każdej kategorii otrzymują puchary i dyplomy igrody rzeczowe

Wpisowe do regat wynosi:
- OPP - 30 zł, pozostałe - 4O zt
,
ZAKWATER0WAN|E l WYżni/lENlE

We własnym zakresie . l§tnieje moŻliwośćwykupu całodziennego wyżywienia .(wcześniejsza
rezerwacja}.

MoŻliwoŚĆ zakwaterowania w schronisku na terenie cEEtR, przy wcześniejszej
rezerwacji
.lnformacji udziela- CEE|R tel. 0947128800
oraz prezes ZMK§,,oRLĘ'Adam Butowicz Tel 609 093 239
9.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie

swe8o wizerunku -zdjęĆ, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie trwania
regat
we wszYstkich rnateriafach dotyczących regat przez,Organizatorów isponsorów.

l0.Zastrzeżenle odpołliedzialnoścl.
wszyscy uczestnicy bioą udział w regatach na własną
odpowiedzialność.żadna z czynności
vlYkonana lub niewYkonana
Przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia
odPowiedzialnoŚci za jakąkotwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziatu w regatach,
11.Sponsony.

sponsorami regat są :unąd Miasta szczecinek, §tarostwo powiatowe
w szczecinku
oslR w Szczecinku oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i
Rewitalizacji Jezior w
szczecinku.

XO.RAMOWY PROGRAM REGAT

§-a6-2a].7 (piątek}
t7-06-2at7 (sobota}

t7@-2OŃ

- przyimowanie

zgtoszeń

8m-0945- przyjmowanie zglo szeń
1O - uroceyste otwarcie regat

wyścigiwg programu §G
14Ę lqyścigsmoczych todzi
26.09.2010 (niedzieta} 955 - wyścigiwg programu SG
1O5s-

1500 - uroczyste zakończenie regat

Zapraszarny do udzialu w regatach

żeouRsxl

