Rejs Klubowy pod Patronatem Nowego Wyszkowianka*
Plan rejsu

14 czerwca – środa
Tego dnia część załóg przyjedzie najprawdopodobniej do portów macierzystych. Zapraszamy wszystkich
aby spłynęli do Stanicy Widnej w Strandzie, gdzie przy zimnym napoju będziemy mogli razem rozpocząć
tegoroczny rejs. Liczba miejsc przy pomoście ograniczona. Opłata za łajbę wynosi 45 zł.
18.00 – 20.00 – przyjazd do Stanicy Wodnej Stranda, która znajduje się w kierunku zachodnim od centrum
Giżycka
15 czerwca – czwartek
We czwartek rozpoczynamy naszą przygodę z wodą na dobre. Ok. godziny 10.00 Organizatorzy zapraszają
na odprawę Kapitanów w celu przedstawienia planu trasy oraz omówienia przewidzianych konkurencji na ten
dzień. Tego dnia planowany jest bieg długodystansowy, w którym to w szybkim tempie (daj Neptunie wiatr)
poznanie łodzi. W Harszu, który jest naszym portem docelowym tego dnia, Organizatorzy zaplanowali kilka
ciekawych konkurencji lądowych. Aby razem ze wszystkimi uczestnikami, także tymi spóźnialskimi, prosić
Neptuna o sprzyjające wiatry Zapraszamy na wspólne ognisko, gdzie wszyscy razem przy śpiewie i muzyce
rozpoczniemy żeglarską przygodę.
10.00
– odprawa Kapitanów, przedstawienie trasy rejsu oraz omówienie konkurencji
11.30 - 12.00 – start biegu długodystansowego, który rozpocznie się z jez. Kisajno od strony Łabędziego
Szlaku na wysokości portu Akademii Wychowania Fizycznego a zakończy na jez. Dargin
na wysokości mostu
17.00
– spotkanie wszystkich załóg w porcie Harsz
18.00 - 20.00 – konkurencje lądowe – Niespodzianka ;)
20.00
– ognisko
16 czerwca – piątek
Piątek nam nie straszny ponieważ już jesteśmy lekko zaprawieni. Ok 10.00 Organizatorzy zapraszają
na odprawę Kapitanów, podczas której przedstawimy zaplanowane 3 (trzy) atrakcje na ten dzień:
1.

Kanał Mazurski (jest możliwość wpłynięcia)

2.

Zwiedzanie Bunkrów w Mamerkach.

3.

Wpłynięcie do centrum Węgorzewa i zwiedzanie miasta

Portem docelowym tego dnia jest Piękny Brzeg (jeziorze Święcajty), w którym między 18 a 20 przeprowadzone
zostaną kolejne konkurencje lądowe. Dzień kończymy tradycyjnie ok 20.00 wspólnym ogniskiem.
– odprawa Kapitanów oraz przedstawienie 3 (trzech) możliwych atrakcji - zwiedzanie Kanału
Mazurskiego (jest możliwość wpłynięcia), zwiedzanie Bunkrów w Mamerkach lub wpłynięcie
do centrum Węgorzewa pod Zamek
17.00
– spotykamy się w porcie Piękny Brzeg - jezioro Święcajty
18.00 – 20,00 – konkurencje lądowe 20.00
–
ognisko
10.00

17 czerwca – sobota
Sobota jest już niestety ostatnim dniem naszych wspólnych zmagań z żywiołami podczas tego rejsu. Ok godziny
10.00 Organizatorzy zapraszają na odprawę Kapitanów. Tego dnia zaplanowany jest bieg, którego start będzie
na w okolicach Pięknego Brzegu (jezioro Święcajty) na wysokości betonowego pomostu, zmierzając w stronę
Mamer Kocią wyspę opływamy lewą burtą. Po przepłynięciu przesmyku i wpłynięciu na Mamry kierujemy
się na północ gdzie od północnej strony opływamy (lewą burtą) wyspę Upałty. Meta będzie znajdować
się na wysokości pomostów portu Kietlice. Ok godziny 19.00 zaplanowanie jest podsumowanie rejsu, podczas

którego zostaną przedstawione wyniki konkurencji brzegowych oraz wodnych i wręczone nagrody. Ok 20
zaplanowane jest ognisko pożegnalne – trzeba będzie podziękować Naptunowi za udany rejs!
10.00
– odprawa Kapitanów
11.00 – 11.30 – start biegu Piękny Brzeg - Kietlice. Start na jez. Święcajty na wysokości betonowego pomostu,
wyspę Kocią opływamy lewą burtą, na jez. Mamry wyspę Upałty opływamy od północy także
lewą burtą. Meta na jeziorze Mamry na wysokości pomostów portu Kietlice
18.00 – 19.00 – konkurencje lądowe
19.00
– podsumowanie rejsu, ogłoszenie wyników konkurencji, wręczenie nagród
20.00
– ognisko na zakończenie
18 czerwca – niedziela
Ostatnie spotkanie przy kei w Kietlicach i ruszamy do portów macierzystych.

Informacje ogólne
W trakcie rejsu, od czwartku do soboty, będzie trwała konkurencja dodatkowa (dla chętnych) polegająca
na złowieniu najdłuższej ryby tego rejsu. Uczestnicy po złowieniu proszeni są o przedstawienie członkowi
Zarządu złowionego okazu w celu pomiaru długości. Dla uczestników tej konkurencji przewidziana jest oddzielna
nagroda.
Podczas trwania rejsu zaplanowany jest szereg konkurencji lądowych, których punktacja będzie miała wpływ
na klasyfikację główną.
OPŁATY ZA UDZIAŁ W REJSIE
1. Członkowie Klubu (z opłaconymi składkami) – bezpłatnie
2. Członkowie Klubu (z opłaconymi składkami) w wieku szkolnym (ważna legitymacja szkolna lub studencka) bezpłatnie
3. Goście niezrzeszeni - 50 zł/osoba
4. Goście niezrzeszeni w wieku szkolnym (ważna legitymacja szkolna lub studencka) - 25 zł/osoba
5. Z opłat zwolnione są wszystkie dzieci do wieku szkolnego.
Uczestnicy Rejsu proszeni są o wniesienie opłat i zgłoszenie ilości załogantów najpóźniej na pół godziny przed
odprawą skiperów w dniu rozpoczęcia.
Wszelkie pytania w sprawie imprezy „Rejs Wiosenny 2015” prosimy kierować do kolegów:
1) Arkadiusz Wiśniewski e-mail: arowis@wp.pl tel. 509 277 272
2) Piotr Eychler e-mail: eychler@poczta.onet.pl Tel: 502 599 278
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Planie Rejsu w zależności od warunków pogodowych
lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

