
ZAWIADOMIENIE O REGATACH – REGULAMIN 
XX Gi yckie Regaty eglarskie „Rz d – Samorz d” 

 
11 maja 2019 r. Wilkasy, jezioro Niegocin  

AZS COSA O rodek w Wilkasach, ul. Niegoci ska 5, 11-500 Wilkasy 
 

 www.ugg.pl  
 
1. Cel regat: 

– integracja samorz dów lokalnych: gminnych, miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich                              
z przedstawicielami Rz du RP i poszczególnych ministerstw oraz reprezentantami Parlamentu, 

      –  sportowy pojedynek eglarzy, promocja Mazur. 
2. Organizator regat: 

Gmina Gi ycko, Urz d Miejski w Gi ycku oraz Starostwo Powiatowe w Gi ycku 
3. Wspó organizator regat: 
 Gi ycka Grupa Regatowa 
4. Data i miejsce regat: 

11 maja (sobota) 2019 r. na jeziorze Niegocin 
5. Wst pne zg oszenia za óg przyjmuje:  

Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach – Waldemar Albowicz, tel. 602-63-48-58, 
w.albowicz@gokir.ugg.pl  do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
W dniu regat przed startem obowi zkowe zg oszenie sterników w biurze regat i potwierdzenie 
uczestnictwa za ogi w rywalizacji. Za ogi przyje aj ce w pi tek (10 maja) prosimy  
o informacj  na adres mailowy lub telefonicznie (jak wy ej). 

6. Prawo startu: 
Za ogi co najmniej 3-osobowe (maksymalnie 4-osobowe) wraz ze sternikiem, który posiada 
patent eglarski (sternicy zabieraj  swe patenty). Cz onkami za ogi s  osoby wchodz ce w sk ad 
organów i instytucji rz dowych i samorz dowych oraz ich pracownicy. 

7. Regaty posiadaj  licencj  PZ . 
8. Regaty zostan  rozegrane w klasie Omega. 
9. Instrukcja eglugi b dzie dost pna dla zawodników w dniu regat. 
10. Op ata protestowa 100 z . 
11. Program: 
     Miejsce: AZS COSA O rodek w Wilkasach, ul. Niegoci ska 5, 11-500 Wilkasy 
     Czas trwania: 9.30-17.00 
1. Godz. 9.30 – przyjazd za óg uczestnicz cych w regatach, potwierdzenie startu, losowanie jachtów 
w Biurze Regat.  
2. Godz. 10.00 – oficjalne otwarcie regat (amfiteatr na pla y gminnej w Wilkasach).  

 powitanie, 
 prezentacja za óg, 
 podniesienie bandery,  
 odprawa sterników. 

3. Godz. 11.00 – wyp yni cie z portu. 
4. Godz. 11.00-14.00 – rejs statkiem dla go ci. 
5. Godz. 11.30 – start regat: cztery wy cigi klasyfikowane po trasie przedstawionej przez s dziego 

ównego  i  podanej  na  odprawie  sterników.  Do  klasyfikacji  zaliczane  s  czasy  trzech  najlepszych  
biegów ka dej z za óg. 
UWAGA: W przypadku niekorzystnych warunków wietrznych zostanie rozegrany jeden 
wy cig dystansowy na pagajach. 
6. Godz. 15.00 – sp yni cie do portu. 
7. Godz. 16.00 – uroczyste podsumowanie regat (amfiteatr na pla y gminnej w Wilkasach). 

 og oszenie wyników przez s dziego g ównego regat, 
    wr czenie nagród i dyplomów, 
    zako czenie regat. 

8. Godz. 17.00 – obiad dla uczestników regat – tawerna ROZBITEK na terenie O rodka AZS COSA 
w Wilkasach. 
12. Finansowanie regat: 

Koszt organizacji regat ponosz : Gmina Gi ycko, Urz d Miejski w Gi ycku i Starostwo Powiatowe 
w Gi ycku. Dojazd do portu oraz ewentualny nocleg uczestnicy organizuj  we w asnym 
zakresie i na koszt w asny. 

13. Nagrody: 
– statuetki za I, II, III miejsce, 
– nagrody towarzysz ce.  



Podstawowym warunkiem udzia u w regatach jest zg oszenie za ogi ze sternikiem.  
 
Kontakt: Gminny  O rodek  Kultury  i  Rekreacji  w  Wilkasach  –  Waldemar  Albowicz,  tel. kom. 
602-63-48-58, w.albowicz@gokir.ugg.pl   

                                           
 
                                                                                                 ZAPRASZAMY!!!    
 
                                                                                            Burmistrz/Starosta/Wójt  


