Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w żeglarstwie
W tym roku Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Żeglarstwie Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych w klasie „Omega” organizujemy w środę, 8 czerwca.
Tradycyjnie, organizatorami regat są: Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Zadanie jest finansowane przez samorząd gminy
Olsztyn.
Liczymy, że do rozpropagowania zawodów aktywnie włączy się również Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół III LO, które wzorem lat ubiegłych, przy okazji współzawodnictwa
załóg szkolnych, zorganizuje Regaty Absolwentów Szkół Średnich.
Do udziału zapraszamy także załogi ze szkół regionu. To przecież niepowtarzalna okazja, aby
pod żaglami mogli się spotkać uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych regionu.
Regaty zostaną przeprowadzone na Jeziorze Krzywym w Olsztynie, 8.06.2016r. (środa)
Baza regat: Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego (przystań Słoneczna Polana) ul.
Sielska 38. Początek godz. 10.00, zgłoszenia załóg do godz. 9.00 (przygotowanie sprzętu od
8:30), odprawa załóg godz. 9.30.

1. Zabezpieczenie organizacyjne i techniczne zapewnia OSiR.
2. Punktacja będzie prowadzona w 2 klasyfikacjach:
- uczniowie SPG – otwarte mistrzostwa Olsztyna
- absolwenci (10 lat po ukończeniu szkoły) o puchar ufundowany przez Jana
Jakowickiego
3. W zależności od liczby zgłoszonych załóg poszczególne wyścigi będą rozgrywane
łącznie dla obu grup lub przemiennie: uczniowie i absolwenci.
4. Zawody będą przeprowadzone na łodziach klasy Omega.
5. Obowiązkowe potwierdzenie udziału w regatach poszczególne szkoły muszą złożyć na
piśmie, przesyłając zgłoszenie pod adresem: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
ul. Żołnierska 13 A, 10-558 Olsztyn (fax.527 02 27), z dopiskiem „regaty szkolne”
(podpisane przez dyrektora szkoły i opiekuna) – do dn. 1.06.2016r.
Wymóg pisemnego potwierdzenia udziału i termin zgłoszenia, obowiązuje również
załogi absolwentów
Udział załóg szkolnych jest bezpłatny, natomiast załogi absolwentów wpłacają wpisowe
w wys. 85 zł.

6. Każda szkoła może zgłosić do 8 uczniów i absolwentów. W każdym wyścigu załoga
musi się składać z min. 3, ale nie więcej niż z 4 osób (w każdym wyścigu w składzie
załogi musi być osoba z patentem co najmniej żeglarza - uprawnienia będą sprawdzane
przez komisję sędziowską).
UWAGA: Regaty zostaną przeprowadzone przy udziale min. 4 załóg uczniowskich,
reprezentujących różne szkoły
8. Do mistrzostw zostanie dopuszczonych maksymalnie 15 załóg. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
9. Liczba wyścigów zależy od warunków atmosferycznych.
10. Wzory zgłoszeń w załączeniu. Są również do pobrania na stronie internetowej
Stowarzyszenia Sportu Szkolnego ”Juvenia”: www.juvenia.olsztyn.pl.

