
                                           

 ZAPROSZENIE NA REGATY
„PUCHAR ŻUBRA”

    SIEMIANÓWKA 2009
        04-05 lipca2009

     

                 Tegoroczne Regaty Puchar Żubra o współczynniku 1,5 w grupie B 
Optimist odbędą się w dniach 04-05.07.2009 w klasach:
 
OPTIMIST A ,B ,UKS
LASER 4,7

Regaty zostaną rozegrane na zalewie Siemianówka. Bazą regat bedzie 
port  policji  w  Rybakach.  Biuro  regat  w  budynku  Domu  Wycieczkowego 
Roman Latkowski obok tamy.

Regaty  rozegrane  zostaną  zgodnie  z  Przepisami  Regatowymi 
Żeglarstwa,  instrukcją  żeglugi,  niniejszym  zawiadomieniem,  przepisami 
klasowymi jednostek startujących w regatach..  Regaty  w klasie  Optimist 
grupa  A  i  B,  w  przypadku  uznania  ich  za  ważne  zostaną  zaliczone  do 
Pucharu Polski 2009. 

W  regatach  mogą  uczestniczyć  zawodnicy  posiadający  uprawnienia 
potwierdzone dokumentami:
- ubezpieczenie OC uczestników regat
- certyfikat pomiarowy jachtu
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne
- licencja PZŻ
- aktualne badania lekarskie
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

W regatach  stosowany będzie  system małych  punktów określony  w 
PRŻ.

Regaty  zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania 3 wyścigów. 
Planuje  się  rozegranie  7  wyścigów.  W  przypadku  rozegrania  5  wyscigów 
najgorszy rezultat będzie odrzucany.

Wszyscy  uczestnicy  biorą  udział  w  regatach  na  własną 
odpowiedzialność.  Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za 
szkody osobowe i materialne przez siebie niezawinione.

Wpisowe do regat wynosi 40 zł.



                 Ścigamy się przez dwa dni ale dla tych którzy przyjadą dzień 
wcześniej / serdecznie zapraszamy/ zapewniamy  bezpłatne atrakcje takie 
jak: zorbing, quady,  strzelnica laserowa, rodeo, dmuchany zamek .

 W trakcie imprezy organizatorzy zapewniają:

-  bezpłatne  całodobowe  wyżywienie  zawodników  i  osób  towarzyszących, 
prowiant na wodę
- bezpłatne koncerty : The Pioruners, Zejman i Garkumpel, ARMIA
- grill , ognisko itp.

Główną  nagrodą   tradycyjnie   losowaną  wśród  zawodników będzie 
skóra żubra  a ponadto:

* trzy żagle  Juszczak dla trzech  najliczniejszych drużyn przybyłych 
na regaty /UKŻ Siódemka Białystok nie bierze udziału w przydziale żagli/
* Puchary 
* nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników regat

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   Program  Regat Puchar Żubra 2009
piątek, 3 lipca - dzień przed regatami
15.30-19.00 - liczne bezpłatne atrakcje dla żeglarzy na plaży (organizuje firma FASTQUAD )
15.00 - 19.00 - rejestracja zgłoszeń w Biurze Regat
sobota, 4 lipca
07.00 - 10.00 - rejestracja zgłoszeń w Biurze Regat
11.00 - ceremonia otwarcia regat
12.00 - start do pierwszego i kolejnych wyścigów (planuje się rozegranie 4 wyścigów)
17.00 - planowane zakończenie wyścigów 1-go dnia 
niedziela, 5 lipca 
10.30 - start do kolejnych wyścigów (planuje się rozegranie 3 wyścigów) 
14.30 - planowane zakończenie wyścigów
15.00 - uroczyste zakończenie regat i wręczenie nagród (godzina może ulec zmianie) 

DODATKOWE INFORMACJE
- wpisowe 40zł
- Noclegi: 
     1. Dom Wycieczkowy Latkowski Roman, pole namiotowe (w sprawie rezerwacji prosimy 
o kontakt telefoniczny   lub mailowy z osobami kontaktowymi UKŻ7: M. Keller 502095325, 
L. Czerniewski 502433430 email: ukz7@op.pl) 
   2. Hotel  "Zajazd  WIM" w Michałowie,  kontakt  tel.  (85)7179211,  strona  www.zajazd-
michalowo.pl 
      3. Hotel "Zajazd przy Tłoczni" w Jałówce, tel. (85)7131730, strona www.zajazd.biz.pl 
   4.  Ośrodek Edukacji  Ekologicznej  w Siemianówce   ul.  Szkolna  35  tel.  085 6857003/ 
0856857169  / 501077522

5. Kwatery agroturystyczne- spis na stronie : http://www.gokmichalowo.pl/imprezy2009/
regaty/kwatery.pdf

- Wyżywienie: 
Sponsor imprezy zapewnia bezpłatne wyżywienie od kolacji w piątek 3.07.2009 do obiadu  w 
niedzielę 5.07.2009. 

http://www.zajazd.biz.pl/
http://www.gokmichalowo.pl/imprezy2009/regaty/kwatery.pdf
http://www.gokmichalowo.pl/imprezy2009/regaty/kwatery.pdf


- Dojazd: 
  1. Dojazd przez Białystok (około 50 km) 
     - z Białegostoku trasą 65 (na przejście graniczne w Bobrownikach), a następnie 686 na 
Michałowo i na Bondary, 
     - z Białegostoku trasą 19 na Lublin, następnie w miejscowości Zabłudów skierować się do 
Hajnówki , a po ok. 400 m do Michałowa  i dalej do Bondar
  2. Dojazd przez Hajnówkę (około 35 km) 
     - wyjazd trasą 685 a od Nowosad trasą nr 687 w kierunku Bondar
UWAGA Dojazdy   będą  też  oznaczone  naszymi  własnymi  drogowskazami  z  napisem 
REGATY już 40km przed !!!
- Nagrody: 
- puchary nagrody rzeczowe oraz pamiątki
- tradycyjnie nagrodą główną jest skóra żubra fundowana przez Białowieski Park Narodowy, 
- Burmistrz Michałowa funduje 3 żagle regatowe dla 3 najliczniejszych ekip. W przypadku 
równej liczebności ekip przewiduje się losowanie żagli. 
     


