
 
   

     YKP NOWY TARG 

 

 

I Regaty o  Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 2022. 

Zapraszamy nie tylko doświadczonych żeglarzy z uprawnieniami, ale także wszystkich tych, 

którzy być może po raz pierwszy chcieliby poznać urok żeglowania - uczestnicy lekarze 

weterynarii z całej polski w raz z rodzinami i osobami towarzyszącymi. 

Regaty odbędą się 04.06.2022 r. na przystani YKP Nowy Targ Mizerna – Stylchen zapisy 09.00-

11.00  Start 12.00 prosimy o wcześniejsze przybycie – przygotowanie jachtów. 

każda załoga w swoim składzie min. 1 lek. wet – członek izby lek. wet. 

osoba prowadząca musi posiadać minimum stopień żeglarza jachtowego 

REGATY W KLASACH: 

 - jachty otwarto pokładowe 

 - regatowe 

 - kabinowe do 6 m 

 - kabinowe pow. 6 m 

Biegi regatowe na jachtach omega  puck  jachty kabinowe - konieczność wcześniejszej 

rezerwacji jachtów ze względów organizacyjnych  ( ograniczona ilość łódek )  pierwszeństwo 

członkowie Małoplskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 

Mile widziani uczestnicy z własnymi jachtami. 

Na miejscu możliwość slipowania,  cumowania, korzystania z kempingu 

tel. bosman 663883926  komandor YKP 606805279 

Koszt uczestnictwa: 

1. członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 100 zł/os. 

2. pozostali 200 zł/os 

3. dzieci 50 zł/os  - do lat 14 i osoby towarzyszące chcące skorzystać z kulinarnej części regat 

Konto do wpłat 73 88120005 0000 0000 0488 0001 

Yacht Klub Polski 34-400 Nowy Targ Rynek 12 

Szczegółowych informacji udziela lek. wet. Witold Jędrol tel. 696 065 112 

Prosimy o wstępne zgłoszenia do dnia 27.05.2022 r. na adres e-mail 

sekretariat@piwnowytarg.pl    wjedrol@piwnowytarg.pl z potwierdzeniem wpłaty, podaniem 

telefonu kontaktowego oraz ilości  uczestników. 

Regaty rozegrane będą zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa /2017-2020/, Instrukcją 

żeglugi oraz przepisami obowiązującymi na polskich wodach śródlądowych. 

 

Prezes 

Małopolskiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej 

lek. wet. Lech Pankiewicz 

 

 

Przydatne linki 

http://www.ykpnowytarg.pl/ 

noclegi najbliżej YKP Nowy Targ 

https://www.tawernavito.pl/  http://www.pensjonat.wolski.pl/ 

https://willajordanowka.pl/pl    https://pieninski.pl/kontakt/     

Atrakcje w pobliżu Pieniny, Gorce, ścieżki rowerowe, łódki z napędem elektrycznym, kajaki 

rowerki wodne itp. 

Pamiętajmy: dobra zabawa, wiatr i woda pozwolą lepiej się nam poznać. 
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