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PUCHAR ŚLĄSKA
W KLASIE OMEGA

09-11.08.2019
To już kolejne regaty poświęcone pamięci Adama Banaszka. 
Odbędą się tak jak zawsze na Jeziorze Żywieckim w dniach 09-
11.08.2019. Organizatorem tej imprezy jest Klub Żeglarski 
„Halny”

W zawodach weźmie udział około 80 załóg, które przez dwa dni 
będą zmagały się w sportowej rywalizacji o PucharŚląska w kla-
sie Omega i innych klasach. Oprócz atrakcji czysto sportowych 
nie zabraknie też wspólnej zabawy przy dobrej muzyce i licznych 
konkursach. Podczas regat tradycyjnie już odbędzie się koncert 
szantowy w którym udział wezmą największe gwiazdy tego 
gatunku.  Od lat regaty są  okazją do spotkania  braci żeglarskiej 
i miłośników tego sportu. zawody i imprezy towarzyszące 
odbywają się na „Wyspie” i przystani KŻ „Halny” w Zarzeczu. 
Teren „Wyspy” przystosowany jest do organizacji dużych imprez 
masowych, a tym samym jest doskonałym miejscem do 
przeprowadzania działań reklamowych i promocyjnych na rzecz 
sponsorów.

Impreza od pierwszej edycji cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zawodników, publiczności oraz mediów.

był  komandorem  bielskiego  klubu  żeglarskiego,   który  zginął 
w tragicznych okolicznościach w czasie rejsu jachtem „Dar 
Bielska”, który zmierzał do Nowego Jorku na światowe obchody 
500-lecia odkrycia Ameryki. Zapamiętany został jako wspaniały 
człowiek, który większość swojego życia poświęcił pracy z mło-
dzieżą, dla której był nie tylko instruktorem, ale także 
wychowawcą, Był propagatorem żeglarstwa jako atrakcyjnej 
dyscypliny sportu i zarazem szkoły życia kształtującej charakter 
młodych ludzi.
Po jego śmierci postanowiono uczcić pamięć wspaniałego 
człowieka organizując regaty i w ten sposób zapoczątkować 
cykliczną imprezę.

REGATY ODBĘDĄ SIĘ 
W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

Omega - Puchar Śląska
Klasa kabinowa do 650 i powyżej
Klasa wolna

Adam Banaszek

25 lat Memoriału Adama Banaszka:
4 Mistrzostwa Polski
3 Mistrzostwa Śląska
17 Pucharów Polski w klasie Omega
2 Puchary Polski w klasie 730
5 000 zawodników
30 000 uczestników imprezy

Kontakt:
Agencja Reklamowa „PORAN”
ul.Drzymały 15/2 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: zbyszek@poran.com.pl
tel. 602 266 623

Komandor Regat: Mirosław Dunat
e-mail: mirond@wp.pl
tel. 601 469 384 
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