WODNIACY - Vortal harcerzy wodnych

Żyrardów zaprasza na regaty - Wieści ze środowisk
Nadesłany przez: panwac
Przesłany: : 16.08.2015, 10:10:00

Ćwik Radek Nowak z 9 Wodnej Drużyny Harcerskiej serdecznie zaprasza na Harcerskie Regaty o
Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa. Celem przedsięwzięcia jest integracja drużyn harcerskich w
klimacie wypoczynku wodnego oraz promowanie żeglarstwa harcerskiego jako metody na spędzanie
czasu wolnego.
Organizatorzy

Hufiec ZHP Żyrardów, Krąg Instruktorów Żeglarskich, 9 Wodna Drużyna Harcerska
Komenda:
hm. Robert Konarski
phm. Karol Skoneczny
phm. Bartosz Wójcik
ćwik Radosław Nowak
ćwik Mateusz Jankowski
Gdzie?

Zalew Żyrardowski, plaża OSiR.
Kiedy?

30 sierpień 2015.
Uczestnicy

Wodniacy, harcerze i osoby prywatne (załogi jedno lub dwuosobowe w kategoriach do 16 lat oraz
powyżej). W konkurencjach lądowych i Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej liczba uczestników
nieograniczona.
Zakwaterowanie

Regaty są imprezą jednodniową, lecz drużyny przyjezdne mogą zjawić się dzień wcześniej. W
sprawie zakwaterowania należy kontaktować się z organizatorem (phm. Karol Skoneczny, tel. +48
604 443 289, 9 Wodna Drużyna Harcerska).
Wyżywienie:

We własnym zakresie - dostępne będzie miejsce ogniskowe. W ramach akcji zarobkowej 9 Wodnej
Drużyny Harcerskiej będzie prowadzony grill.
Sprzęt:

Regaty odbywają się w klasie CADET. Oprócz tego dostępne będzie pływanie na większych
jednostkach jak 420, 470 itp. Mile widziane jednostki prywatne.

Zgłoszenia:

Należy przesyłać do 23 sierpnia. Dodatkowo osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego
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opiekuna. W przypadku dużej ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Odpłatność:

Płacą tylko osoby biorące udział w pływaniu regatowym.
5 zł/os- harcerze
10 zł/os- osoby prywatne
Płatne na miejscu.
Planowane atrakcje

Regaty w klasie CADET w dwóch kategoriach wiekowych:
do 16 lat
powyżej roku życia.
Zawody lądowe w konkurencjach żeglarskich.
Przegląd Piosenki Żeglarskiej
Pływanie rekreacyjne na żaglówkach typu 420 i większych.
Pokazy ratownictwa wodnego.
Przejażdżki skuterem wodnym WOPR.
Przepisy i zasady:

Konkurencje będą przeprowadzane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, przepisami
klasowymi, niniejszym zawiadomieniem i instrukcją żeglugi. Uczestnicy są też zobowiązani do
przestrzegania Prawa Harcerskiego. Instrukcja Żeglugi zostanie ogłoszona w dniu regat.
Nagrody: Dla każdej drużyny okazjonalny dyplom, dla podium atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
Puchar Prezydenta Miasta.
Program imprezy:

10:20
11:00
12:00
13:00

Parada jednostek pływających kończąca się na plaży Zalewu Żyrardowskiego.
Apel otwierający.
Przygotowanie załóg i sprzętu do konkurencji.
Pierwsze regaty.

W czasie biegów odbywać się będą konkurencje lądowe oraz rekreacyjne pływania.
15:30 Przegląd Piosenki Żeglarskiej
18:00 Apel i podsumowanie wyników.
Dyskwalifikacja może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego i regulaminu
regat. Dyskwalifikacja jest równoznaczna z całkowitym wykluczeniem i utratą prawa do wszelkich
świadczeń.
Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał WOPR Żyrardów. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany treści ninejszego regulaminu.
Kontakt

9 Wodna Drużyna Harcerska
phm. Karol Skoneczny tel. +48 604 443 289
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Opracował ćwik Radosław Nowak, przyboczny 9 WDH
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