
Regulamin 

V GRODZISKIE REGATY ŻEGLARSKIE 
im. Leonida Teligi 

o puchar burmistrza Grodzisk Mazowieckim 

1. Cel regat 

-Celem regat jest integracja środowiska lokalnego oraz firm, klubów i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa, kraju oraz miast partnerskich 

-Sportowy pojedynek żeglarzy i sympatyków wg zasad fair play oraz promocja Grodziska 
Mazowieckiego i Wielkich Jezior Mazurskich 

-Wyborna i bezpieczna zabawa oraz spotkanie w nietypowych warunkach 
 

2. Organizator regat 

Organizatorem regat jest Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Grodzisk Maz i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
 

3. Data i miejsce 

Regaty odbędą się na jachtach Twister 26 w dn. 21-24 maj 2020r na jeziorach:  
Kisajno, Dargin, Łabap, Dobskie 

Stanica Wodna Stranda / Giżycka 
 

4. Zgłaszanie załóg:  

GKŻ „ Czysty Wiatr” m.lyszkowski@czystywiatr.pl 
W przypadku załóg z miast partnerskich zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 
aneta.caban@grodzisk.pl 
 

5. Prawo startu 

W regatach mogą startować załogi min. trzy osobowe plus sternik który posiada patent 
żeglarski [ do okazania na starcie zawodów ] 

Członkami załóg są przedstawiciele Urzędu, klubu, firmy, stowarzyszenia w kraju i zagranicy 
 

-Opłata za udział w regatach …............... zł nr konta 23 2490 0005 0000 4600 9074 7004 
-Wskazany strój firmowy lub jednolity 
-W przypadku braku sternika organizator może zapewnić odpowiednią osobę z klubu. 

– losowanie jachtów w dniu 11.05.2020r godz. 18.00  
Mediateka Grodzisk Maz. ul. 3 go Maja / mała sala telewizyjna parter / 
 

6. Program 

21.05.2020r. czwartek   

-Wyjazd z Grodziska Maz przybycie do Stanicy Wodnej Stranda 
k/Giżycka w godz. 18.00 21.30 

-odbiór jachtów i zakwaterowanie 
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22.05.2020r. piątek 

- 08.00 śniadanie we własnym zakresie 

- 09.30 zbiórka załóg 

- 09.45 rozpoczęcie na nabrzeżu portu 

- powitanie 

- przedstawienie załóg 

- podniesienie bandery [ dzwon żeglarski ] 

- odprawa sterników [ przedstawienie opisu trasy oraz regulaminu regat ] 

- 11.00 - 15.00 regaty 

- 16.00 - 16.30 podsumowanie regat 

- wieczorne spotkanie – ognisko 

23.05.2020r. sobota 

- 08.00 śniadanie we własnym zakresie 

- 09.30 zbiórka załóg 

- 09.45 rozpoczęcie na nabrzeżu portu 

- odprawa sterników / przedstawienie opisu trasy oraz regulaminu regat / 

- 11.00 - 15.00 regaty 

- 16.00 – 16.30 podsumowanie regat 

- ogłoszenie wyników 

-wręczenie pucharów, nagród, dyplomów 

-kolacja dla uczestników i organizatorów, koncert 

7. Rekreacja 

24.05.2020r. niedziela 

- 08.00 śniadanie we własnym zakresie 

- 09.00 - 13.00 pływanie rekreacyjne 

- 13.00 – 13.30 zdanie jachtów 

- 14.00 – 14.30 powrót do Grodziska Maz. 

- 20.00 przewidywany przyjazd do Grodziska Maz. 

 

 

 

 

Grodziski Klub Żeglarski  Urząd Miasta i Gminy 
„ Czysty Wiatr „  Grodzisk Maz. 
 
 
 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Grodzisk Maz. 


