WODNIACY - Vortal harcerzy wodnych

Zaproszenie na II Igrzyska Wodne w Głownie - Wieści ze środowisk
Nadesłany przez:
Przesłany: : 12.05.2017, 23:00:00

Już 4 czerwca 2017 roku w Głownie rozpocznie się druga edycja Igrzysk Wodnych, która będzie
wstępem do Wojewódzkiej (Łódzkiej) Ligii Żeglarskiej! To niepowtarzalna okazja dla wszystkich
wyjadaczy oraz tych, którzy być może po raz pierwszy chcą spróbować swoich sił w regatach w klasie
OPTYMIST, KADET lub OMEGA.
Igrzyska są też wydarzeniem, na którym możecie zostać szalonymi konstruktorami i przetestować
swoją własną jednostkę pływającą! SPŁYW NA BYLE CZYM – zaprojektuj, zbuduj i przepłyń min. 100
metrów po lokalnym akwenie, a zostaniesz bohaterem!
Nie zastanawiaj się długo, na pewno masz w głowie projekt „jachtu marzeń”. A jeśli preferujesz
bardziej tradycyjne żeglarstwo - optymisty, kadety i omegi czekają.
Zgłoś się już dziś! Hufiec ZHP Głowno, YACHT CLUB Głowno oraz Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej
zapraszają!
Termin:

4 czerwca 2017r. w godz. 10.00-18.00
Uczestnicy:

Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych z województwa łódzkiego.
Nieważne czy masz 9 czy 99 lat. 4 czerwca przyjdź i baw się razem z nami!
Koszt:

Udział w imprezie jest BEZPŁATNY
Zgłoszenia:

Prześlij na adres albertwaskiewicz[at]gmail.com do dnia 28 maja 2017 r.
Program:

10.00-12.00 – zgłaszanie załóg, prace w porcie
12.00 – oficjalne otwarcie imprezy
12.15 - 13.00 – regaty w klasie OPTYMIST
13.00 – 14.00 –regaty w klasie KADET
14.00 – 15.00 – regaty w klasie OMEGA
15.00 – 15.30 - SPŁYW NA BYLE CZYM – jednostki wykonane samodzielnie (nie mogą być
przerabiane istniejące jednostki pływające); liczy się inwencja twórców i żeby jednostki
przepłynęły minimalnie 100 metrów - oraz PARADA jednostek pływających
15.30 – 16.00 kajakowy tor przeszkód
16.00 - 16.30 - kajakowe przeciąganie liny
16.30 – 17.30 - wyścigi kajaków
18.00 - wręczenie nagród, dyplomów
Dodatkowo w czasie regat przewidziano gry i zabawy na lądzie, a także kiełbaski z grilla dla każdego
uczestnika. W czasie Igrzysk odbędzie się też występ zaproszonego zespołu. Jeśli macie mniej lub
bardziej ukryte talenty wokalne, chcecie zabłysnąć w blasku reflektorów na scenie przed mikrofonem
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możecie również wziąć swoje gitary i wystąpić z krótkim repertuarem.
Regulamin Wojewódzka Liga Żeglarska

1. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Żeglarskiej (WLŻ) organizowane są przez Yacht-Club Głowno.
2. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasie Optimist, Cadet oraz Omega. Prowadzona
będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie.
3. Punktacja obejmuje tylko te regaty, które zostały zaznaczone w Kalendarzu WLŻ ogłoszonym
przez Yacht-Club Głowno
4. Klasyfikacja obejmuje sterników. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie
5. Zwycięzcą LŻWŁ zostaje ten sternik, który uzyskał najwięcej punktów w swojej klasie. W
przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów
uzyskana na ostatnich regatach w sezonie rozgrywanych w ramach LŻWŁ. Jeżeli mimo to
remis pozostaje, to sternicy zajmują określone miejsce ex equo
6. Punkty WLŻ przyznaje się tylko tym sternikom, którzy zostali sklasyfikowani w regatach.
Warunkiem koniecznym klasyfikacji w regatach jest ukończenie co najmniej jednego wyścigu
7. Sternicy zdobywają punkty w regatach WLŻ, jeżeli w danej klasie wystartowały co najmniej 3
załogi
8. Punktacja odbywać się będzie wg. wzoru: liczba punktów WLŻ za jedne regaty = liczba
sklasyfikowanych sterników w danej klasie - zajęte miejsce + 8 punktów
9. Do klasyfikacji końcowej WLŻ zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez danego sternika w
swojej klasie
10. W klasie zostanie przyznany tytuł mistrzowski, jeżeli jachty klasy wystartują przynajmniej w 3
punktowanych regatach
Kolejne daty Wojewódzkiej Ligi Żeglarskiej

4 czerwca
20 sierpnia
24 września
8 października
Zapraszamy!
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