
Drodzy Druhny i Druhowie! 

Serdecznie zapraszamy na III Regaty Żeglarskie OSP Województwa Podlaskiego w 

Rajgrodzie w dniu 23 września 2018 r. 

Regaty będą rozegrane w dwóch klasach turystycznych: 

1) klasa jachtów odkrytopokładowych (np.: Omega) - załoga 3 osobowa; 

2) klasa jachtów pokładowych - załoga 3-5 osobowa; 

Zgłoszenia do udziału w regatach na jachtach czarterowanych z Yacht Clubu "ARCUS" 

w Rajgrodzie należy dokonać do godz. 15:00 dnia 22 września 2018 r. 

Zgłoszenia do udziału w regatach na jachtach własnych będą przyjmowane również w 

dniu zawodów w godz. 9.00 - 10.00. 

Warunkiem udziału w III Regatach Żeglarskich OSP Województwa Podlaskiego jest 

okazanie legitymacji lub zaświadczenia potwierdzającego status strażaka PSP lub OSP przez  

sternika jachtu lub dwóch członków załogi. 

 

 

REGULAMIN 

II REGAT ŻEGLARSKICH OSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

I. Organizator I Regaty Żeglarskich OSP Województwa Podlaskiego: 

 Burmistrz Rajgrodu i Stowarzyszenie Yacht Club „ARCUS" w Łomży Ośrodek 

Szkolenia Żeglarskiego w Rajgrodzie. 

Patronat: 

 Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, 

 Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Białymstoku 

 Starosta Grajewski. 

II. Cel Regat 

 popularyzacja żeglarstwa wśród druhów strażaków województwa podlaskiego, 

 tworzenie warunków nawiązywania kontaktów między druhami strażakami, 

 popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Ziemi Podlaskiej, 

 doskonalenie metod ratownictwa wodnego i współdziałania służb. 

III. Termin i miejsce regat 

1. Regaty odbędą się na Jeziorze Rajgrodzkim w pętli Góra Zamkowa – wyspa Sowiak 

w dniu 23 września 2018 r. 

2. Biuro regat mieści się w Marinie Yacht Clubu "Arcus" ul. Szkolna 7A, 19-206 

Rajgród. 

3. Regaty będą rozgrywane w dwóch konkurencjach: 

 wyścigi po trójkącie w klasie jachtów odkrytopokładowych (Omega) - załoga 3 

osobowa; 

 wyścigi po trójkącie w klasie jachtów kabinowych - załoga 3-5 osobowa. 

 



IV. Program regat: 

23 września 2018 r. 

godz. 9:00 - 10:30 przyjmowanie zgłoszeń 

godz. 10:30 apel, podniesienie bandery i uroczyste otwarcie regat 

godz. 11:00 odprawa sterników 

godz. 11:30  start do wyścigu 

ok. godz. 14:00 wręczenie nagród i zamknięcie regat. 

Warunki uczestnictwa: 

1. karty zgłoszeń należy przekazać do biura regat w nieprzekraczalnym terminie 22 września 

2018 r. (może być e-mail lub zgłoszenie telefoniczne) 

2. Sternik musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami PZŻ, 

3. uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą złożyć pisemne oświadczenie rodziców wyrażające 

zgodę na udział w regatach oraz wskazanie pełnoletniego opiekuna biorącego udział w 

regatach, 

4. w regatach mogą startować jachty turystyczne. 

5. Warunkiem udziału w Regatach OSP jest okazanie legitymacji lub zaświadczenia 

potwierdzającego status strażaka PSP lub OSP przez sternika yachtu lub dwóch członków 

załogi. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

7. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich podczas wyścigów organizator 

nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Uczestnicy przed startem składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 

regulaminem i jego akceptacji. 

9. Istnieje ograniczona możliwość wyczarterowania jachtów (według kolejności zgłoszeń). 

Zabezpieczenie ratunkowe 

- organizatorzy zapewniają środki ratunkowe na każdą czarterowaną jednostkę, 

- uczestnicy startujący na własnym sprzęcie winni być zaopatrzeni  w indywidualne  środki  

ratunkowe, a łodzie w integralne niezatapialne zbiorniki wypornościowe. 

- uczestnicy niepełnoletni od chwili wypłynięcia z portu zobowiązani są do posiadania na sobie 

indywidualnych środków ratunkowych, bez względu na warunki atmosferyczne, 

- regaty będą asekurowane przez  PSP  i Policję . 

Start i ocena 

- start do wyścigu zostanie przeprowadzony wg sposobu określonego w P.R.Ż. 

- wyniki – wg kolejności przypłynięcia na metę 

 

 

Nagrody: 

- Za trzy pierwsze miejsca załogi otrzymują dyplomy i puchary 



- Wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy potwierdzające udział w regatach. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania przepisów regatowych, instrukcji żeglugi i sportowego zachowania się na 

regatach. 

2. Kulturalnego zachowania się w czasie trwania regat , 

3. Podporządkowania się Zarządzeniom Kierownictwa Regat. 

4. Naprawienia szkód wyrządzonych współuczestnikom, 

Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować wykluczenie załogi lub uczestnika z imprezy. 

Postanowienia końcowe: 

III Podlaskie Regaty Żeglarskie OSP -  2018r. mają charakter wybitnie sportowo - turystyczny i aby 

temu sprostać kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo interpretacji oraz w uzasadnionych 

przypadkach zmian w poszczególnych punktach niniejszego regulaminu. 

Dane Y.C."Arcus": kom. 664 358 073 lub 505 993 100; 

e-mail: j.zarzecki.arcus@gmail.com, strona www: http//ycarcus.pl. 

mailto:j.zarzecki.arcus@gmail.com

