
ZAWIADOMIENIE ZAPROSZENIE 

III REGATY NA 

JEZIORZE MIEJSKIM "SARCZ"  

W TRZCIANCE 

O "PUCHAR BURMISTRZA TRZCIANKI" 

W klasach sportowych  

19 czerwiec 2021 R. 

Sportowe regaty rodzinne dla dzieci i młodzieży 

 

ORGANIZATOR REGAT 

 
Stowarzyszenie Bezpieczny Port. 

 

MIEJSCE REGAT 
Przystań w Trzciance nad jeziorem miejskim "Sarcz" (GPS 53.058668, 16.463132 ). 

TERMIN 
19.06.2021. 

KLASY  

OPP (z podziałem na dwie grupy do 11 lat włącznie i od 12 lat), 

Cadet, Laser Pico ( załoga jednoosobowa) , Europa. 

ZGŁOSZENIA 

 Czytelne wypełnienie druku zgłoszenia obowiązującego w regatach sportowych (druki będą 

dostępne na stronie www.pilskiozz.trz.pl) i przesłanie go na adres: 

biuro@BezpiecznyPort.trz.pl do dnia 18.06.2021 do godz. 19.00 (zdjęcie lub skan 

wypełnionego druku).  

 Wniesienie opłaty wpisowej w biurze regat, czynnym od godz. 8.00 do 9.00 Ze względu na 

obecną sytuację epidemiczną prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.  

  Polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat  

  Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu, wymagane środki 

ratownicze.  

  Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, 

które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód. 

 

 



 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT 
- Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ 2021-2024, instrukcjami żeglugi i niniejszym 
zawiadomieniem, 

- przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 5 wyścigów, 
- regaty w klasie będą ważne jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig. 
- regaty posiadają licencję PZŻ nr 077/2021 

WPISOWE DO REGAT 
Wpisowe do regat dla wszystkich klas 25 zł ( nie zrzeszeni w Pilskim OZŻ 35 zł/jacht ). 

PROGRAM REGAT 
08:00 do 09:20 - przyjmowanie potwierdzenia zgłoszenia i wniesienie opłat, 
9:30 - otwarcie regat  

10:30 - starty do pierwszych wyścigów, 
ok. 13:00 - przerwa obiadowa, 
17.00 – zakończenie regat (godz. zakończenia regat może ulec zmianie). 

 
NAGRODY 
Przewidziane nagrody - puchary oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca oraz inne niespodzianki. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
-  załogi jachtów uczestniczących w regatach mają obowiązek noszenia kamizelek asekuracyjnych, 

-  każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody które 
wyrządzi,  
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód. 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Uczestnicy regat akceptują możliwość bezpłatnego wykorzystania przez organizatora i sponsorów 

swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących 
regat w celu reklamy i promocji regat. 

Imprezy towarzyszące: 
Organizator przewiduje rodzinną imprezę towarzysząco na terenie przystani. Przewidziane jest 
malowanie twarzy dzieci, fotoramka żeglarska oraz zabawy organizowane przez WOPR Anioły MDK. 

W ramach wpisowego organizator przewiduje posiłek dla zawodników. 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Trzcianka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


