
  

 

  

 

 

 

 

PUCHAR TRZECH RYB 2020 

                         w klasie Optimist gr. A i B 

 

                        REGULAMIN NAGRÓD 

_________________________________________ 

1) OPP B – chłopcy 
I miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 800 zł 

II miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 500 zł 

III miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 300 zł 

_________________________________________ 
2) OPP B – dziewczynki 
I miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 800 zł 

II miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 500 zł 

III miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

+ voucher OPTIMAST na zakupy o wartości 800 zł 

_________________________________________ 

3) OPP B do lat 9 –  chłopcy 

I - III miejsce – puchar 

bloczek Ronstan 45111 Ø 40mm z linką Dynema i snapszeklą 220mm  

_________________________________________ 

4) OPP B do lat 9 –  dziewczynki 

I - III miejsce – puchar 

bloczek Ronstan 45111 Ø 40mm z linką Dynema i snapszeklą 220mm  

_________________________________________ 

5) OPP A – OPEN 

I miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

II miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

III miejsce – puchar, sportowa walizka na kółkach Intensif 90 litrów KIPSTA 

________________________________________ 

 

 

KLASYFIKACJA KLUBOWA! 



  

 

  

 

 

Na trzy najlepsze kluby czekają nagrody specjalne – lodówki firmy DOMETIC: 

1. DOMETIC CFF45 POWERED COOLER 

2. DOMETIC CK 40D HYBRID COMPRESR/THERMOELECTRIC COOLER 

3. TROPICOOL TCX 21 PORTABLE THERMOELECTRIC/COOLER 20L 

Punktują: pierwsza „dziesiątka” zawodników z klasy OPP A oraz pierwsza 

„trzydziestka” zawodników OPP B! 

 

UWAGA ! Podczas uroczystości zakończenia regat po dekoracji zwycięzców, 

wśród zawodników i trenerów zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody – 

niespodzianki. Warunkiem otrzymania takiej nagrody jest osobista obecność 

szczęściarza lub jego trenera/opiekuna ubranego w okolicznościową koszulkę 

regat DOMETIC PUCHAR TRZECH RYB!   

Wszyscy uczestnicy uroczystości zakończenia regat obowiązkowo muszą mieć 

założone maseczki otrzymane przy procedurze zgłoszeniowej!! 

 
ORGANIZATORZY:  

Giżycka Grupa Regatowa & Fundacja Żeglarska PRO NAUTIS 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
           


