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Rok: 2018
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
XXV Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Krzysztofa Matyjaszczyka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Data:
17 sierpnia 2019 godz. 11:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
Trwa do:
17 sierpnia 2019
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
Opis:
Okres wakacyjny to
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień tradycyjnie najlepszy czas
dla miłośników sportów
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
wodnych.
Miłośników
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
żeglarstwa,
a
tych
w naszym
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
mieście jest całkiem sporo,
Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień zapraszamy 17 sierpnia do
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad Poraja Jastrzębia, gdzie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikrozegrane zostaną Regaty o
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień Puchar Prezydenta Miasta
Krzysztofa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień Częstochowy,
Matyjaszczyka.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
To będzie już XXV edycja
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
żaglówek.
Bazę
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień zmagań
zawodów zlokalizowano na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
terenie Ośrodka Żeglarskiego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
Poraj,
tuż
przy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń Mariny
zbiorniku
wodnym
we
Rok: 2016
Poraju
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień wspomnianym
Jastrzębiu.
W
tegorocznych
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikregatach zmagania toczyć się
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień będą w czterech klasach
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień jachtów: otwartopokładowych,
kabinowych, laser i optymist.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec W tej ostatniej, przeznaczonej
dla najmłodszych adeptów
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień żeglarstwa, wyłonieni zostaną
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
Rok: 2015
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najbardziej
utalentowani
zawodnicy młodego pokolenia.
Aby wziąć udział w zawodach,
trzeba
posiadać
patent
żeglarski, który można zdobyć
podczas
szkolenia
organizowanego corocznie na
porajskim
akwenie.
Start
zawodów przewidziano na
godz. 11.00. Zapisy do udziału
w
żeglarskim
święcie
rozpoczną się nieco wcześniej,
bo już od godz. 8.30.
Wystarczy zgłosić się do biura
zlokalizowanego na terenie
ośrodka. Dla uczestników
imprezy
organizatorzy
przewidzieli okolicznościowe
pamiątki, a dla zwycięzców
puchary i nagrody.
W trakcie trwania regat nie
zabraknie
dodatkowych
atrakcji skierowanych przede
wszystkim
do
naszych
milusińskich. Zadbał o nie
organizator imprezy, Klub
Uczelniany AZS Politechniki
Częstochowskiej. Będzie więc
można pomalować twarz, czy
udoskonalić
umiejętności
rysowania żaglówek. Na gości
czekać też będzie wodny plac
zabaw, park linowy oraz street
workout. Ze wszystkich atrakcji
dzieci
mogą
skorzystać
bezpłatnie.
Przy okazji regat zobaczymy
też
pokaz
ratownictwa
medycznego w wykonaniu
Sztabu
Ratownictwa
i
Łączności w Częstochowie
Rescue
Team.
Dzięki
ratownikom można będzie
również
zmierzyć
poziom
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cukru we krwi oraz poziom
ciśnienia
tętniczego.
Dodatkowo
imprezie
towarzyszyć
będzie
rozstrzygnięcie
konkursu
fotograficznego
dla
wszystkich,
którzy
robili
zdjęcia podczas poprzednich
edycji imprezy oraz koncert
muzyki
szantowej
w
wykonaniu zespołu Drake.
Andrzej Zaguła
Galeria:

Pozostałe wydarzenia
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