
          

     

 

Zawiadomienie o regatach 
 

II Regaty Motorowodne o Puchar Zakończenia Sezonu DolOZMWiNW 

2022 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
Sobota, 29 października 2022 roku, Odra Sportowa, Port How Rancho ulica Na Grobli 49 baza Yacht 

Club Sharks 

 

1100 – 1300 Rejestracja i treningi zawodników 

1300 – 1430 Wyścigi 

1700 – Zakończenie Regat i dekoracja 

 

ORGANIZATOR: 
Organizatorem regat jest Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

oraz Yacht Club Sharks Wrocław 

 

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT: 
Regaty motorowodne rozegrane zostaną w klasie Adela 460 z przyczepnym silnikiem 50 KM (kultowa 

jednostka motorowa SHARKS.PL ).Zgodnie z niniejszym zawiadomieniem i instrukcją żeglugi.    

Żeby wyrównać szanse i udostępnić możliwość udziału szerokiemu gronu uczestników, w dniu imprezy 

podstawimy zwrotne i dynamiczne łodzie motorowe, gotowe do zawodów. 

Żeby wziąć udział w zawodach wystarczy posiadać patent minimum sternika motorowodnego oraz 

mieć ukończony 16 rok życia, zapisać się przez nasz formularz kontaktowy, opłacić wpisowe i odbyć 

obowiązkowy trening w dniu Regat.  

Wyścig odbędzie się po torze ustawionym przez Organizatora, a zawodnicy kolejno będą pokonywać 

trasę na czas. Regaty wygrywa zawodnik który pokona trasę wyścigu w najkrótszym czasie. Instrukcja 

żeglugi zostanie ogłoszona w dniu regat. Regaty zostaną uznane za ważne przy zapisaniu się minimum 

3 zawodników. 

 



          

     

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W regatach mogą wziąć udział załogi złożone z minimum 1 osoby, maximum 3 osób, na jednostkach 

organizatora. 

 

ZGŁOSZENIA: 
Trzeba zapisać się przez nasz formularz kontaktowy https://sharks.pl/zapisy-online/, opłacić wpisowe 

i odbyć obowiązkowy trening w dniu Regat.  

Wpisowe 80 zł (w tym udział w treningach, udział w wyścigach, talony na catering, dyplomy, nagrody, 

puchary) 

Wpłata na konto Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 27 1020 

5226 0000 6802 0317 8084 , tytułem: wpisowe na Regaty, Imię + Nazwisko 

 

 

UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
 Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie wynikną w trakcie regat z ich 

winy. 

Sternicy łodzi muszą podpisać stosowne oświadczenie w dniu regat. A niepełnoletni dodatkowo 

posiadać zgodę rodziców o treści " Wyrażam zgodę na udział mojej /mojej córki/ syna w II Regatach 

Motorowodnych o Puchar Zakończenia Sezonu DolOZMWiNW 2022" 

 

NAGRODY:  
Dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez: 

Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

Sharks Sp z o.o. z siedzibą w Mirkowie 

HOBBY PRO Sp. z o.o.   ul. Grabiszyńska 281(FAT) Wrocław 

  

Komisja regatowa w składzie:  
Jakub Bogdanowicz 888579840, j.bogdanowicz@sharks.pl 


