
Regulamin Regat Samorządowych o Puchar Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
 
  
1.Termin: 1 sierpnia 2010 r. 
2.Organizator: Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg 
3.Uczestnictwo: 
Reprezentacje Miast i Gmin biorących udział w Festiwalu. 
4.Cel: 
Uczczenie Tradycji Święta Morza 
5.Miejsce: 
Regaty odbędą się na Zalewie Machowskim w Tarnobrzegu 
6.Program: 
godz. 10.30 - Odprawa Kapitanów załóg 
godz. 11.10 - Rozpoczęcie regat 
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie. Zbiórka wszystkich 
uczestników przy keji. 
7.Kategorie i konkurencje: 
KaŜda załoga składa sie z 2-5 osób, w skład, których wchodzi co najmniej jeden 
przedstawiciel władz miasta czy gminy 
8.Nagrody: 
Puchary za miejsca I - III 
9.Warunki udziału: 
Prawo startu maja załogi, które w terminie do 31.07.2010 r. prześlą drogą mailową 
zgłoszenie do regat na załączonym formularzu oraz wniosą opłatę startowa w wysokości 
50 zł na konto: 
Jacht Klubu „Kotwica” Tarnobrzeg Nr konta: 86 9434 0002 2001 1000 3203 0001 
10.Inne postanowienia organizacyjne: 
Organizator dysponuje dwoma jachtami dla gmin, które nie posiadają na swoim terenie 
sprzętu. O przydziale łodzi decydować będzie kolejność zgłoszeń.  
II. KaŜdy uczestnik regat deklaruje jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do 
uczestniczenia w regatach oraz, Ŝe posiada umiejętność pływania. 
III. Sędzia główny regat moŜe nakazać obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych 
dostarczonych przez organizatora. 
IV. Zawody zabezpieczają od strony wody motorówki WOPR. 
V. Warunkiem dopuszczenia załogi do startu jest odbycie, co najmniej jednego treningu 
na wodzie. 
Treningi odbywają sie na przystani Jacht Klubu od dnia 30 lipca 2010r. 
Termin treningu musi być ustalony telefonicznie z organizatorem 
panem Januszem Bobulą Tel. 664936890 
VI.W regatach biorą udział tylko osoby pełnoletnie.  
VII. Uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność i ryzyko. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 
VIII .Podczas regat spoŜywanie alkoholu jest zabronione a uczestnicy nieprzestrzegający 
zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat. 
IX. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na 
kapitanie załogi. 
X.W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos naleŜy do Sędziego głównego 
regat. 
11.ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenie do regat naleŜy dostarczyć do dnia 28.07.10 r. na adres Jacht Klub „Kotwica” 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopenika 9/6 na adres e- mailowy kotwica@tarnobrzeg.info 
  
  


