PROGRAM REGAT
PUCHAR TRZECH RYB
- klasy OPP gr. A i B, Laser 4.7, Cadet 16 -19 maja 2013 r.
PORT EKOMARINA GIŻYCKO

CZWARTEK 16.05.2013
godz. 17.00-21.00 – zgłoszenia do regat, pomiary OPP gr. A
godz. 18.30 – dla zainteresowanych uczestników regat proponujemy zwiedzanie Twierdzy
Boyen z przewodnikami - spotkanie grup w porcie Ekomarina, spacer na twierdzę – udział
w zwiedzaniu jest bezpłatny, wymagamy jedynie zainteresowania tematem i zgłoszenia
chętnych na maila ukzr.niegocin@op.pl w terminie do 15.05 do godz. 20.00.
Twierdza Boyen to wzniesiony w latach 1844-1856 doskonale zachowany przykład pruskiej
szkoły fortyfikacyjnej - absolutnie warty zobaczenia !
PIĄTEK 17.05.2013
godz. 8.00 – 9.30 – zgłoszenia do regat, pomiary OPP gr. A
godz. 10.15 – uroczystość otwarcia regat
od godz. 11.30 – wyścigi OPP gr. A
od godz. 12.00 – wyścigi OPP gr. B, Laser 4.7, Cadet
( po wyścigach – gorący posiłek )
godz. 17.00 – początek turnieju piłki nożnej ( mieszanej ) Ekomarina Futbool Show
- do wygrania wyjątkowe puchary ... oraz ( w wypadku porzucenia kariery żeglarskiej )
ewentualny angaż w miejscowym klubie piłkarskim :-)
Zgłoszenia drużyn w terminie do 15.05.2013 do godz. 20.00 – na maila: ukzr.niegocin@op.pl

Regulamin turnieju w wersji short:
- drużyny składają się z zawodników jednego klubu – zarówno chłopcy jak i dziewczynki
(5 zawodników w tym bramkarz oraz ewentualnie 2 rezerwowych)
- turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami FIFA dot. gry w piłkę pięcioosobową
z pominięciem czasu gry, fauli akumulowanych, podwójnych zagrań z bramkarzem
- system gry oraz czas zostanie przyjęty w dniu turnieju
- boisko trawiaste o wymiarach 40x20 m, bramki 3x2 m
- brutalne faule oraz niesportowe zachowanie karane będzie wykluczeniem z gry na czas
2 i 5 min. lub karą meczu ( wykluczanie do końca czasu gry )
- walkower przyznawany będzie gdy drużyna nie stawi się do gry w czasie 5 min.
po wyznaczonym terminie spotkania
- zalecane są jednolite stroje sportowe.

SOBOTA

18.05.2013

od godz. 10.00 – wyścigi OPP gr. A
od godz. 11.00 – wyścigi OPP gr. B, Laser 4.7, Cadet
( po wyścigach – gorący posiłek )
godz. 18.00 – 21.00 – Wieczór Żeglarski nad Niegocinem – w nim atrakcje przygotowane
przez Wypożyczalnię Przygód NOUT oraz grill dla uczestników regat, koncert zespołu
rockowego WSK Space Exploration
... a na zakończenie wieczoru ok. godz. 21.30 - Wielkie Regatowe Puszczanie Lampionów !
NIEDZIELA 19.05.2013
od godz. 10.00 – wyścigi OPP gr. A
od godz. 10.30 – wyścigi OPP gr. B. Laser 4.7, Cadet
( po wyścigach – gorący posiłek )

godz. 15.00 – uroczystość zakończenia regat
na zawodników czeka nowoczesny port EKOMARINA Giżycko
www.ekomarinagizycko.pl

Zapewniamy:
dobrą zabawę, ciekawe nagrody ( każdy z uczestników otrzyma upominek ),
relacje z wyścigów na żywo w porcie oraz online na Facebooku,
a profesjonalną obsługę gastronomiczną zapewnią uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.
W zależności od warunków pogodowych zastrzegamy sobie możliwość
wprowadzenia zmian w programie regat.
ORGANIZATORZY
Giżycka Grupa Regatowa

