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Припрема и одржавање речне регате и пропозиције учешћа 

 
Драги пријатељи, 
 
И ове године у склопу летње манифестације „Лагани тиски спуст“, коју Општина 
Нови Кнежевац организује девету годину за редом, имамо одржавање забавне 
речне регате неконвенционалним, импровизованим пловилима без моторних 
погона. 
 
Пропозиције регате и упутство за учеснике: 
 

- Свако пловило има свој број, а посада пловила капетана посаде. 
- Сваки учесник има свој такмичарски број који мора да носи током 

трајања током целе регате и без ког неће моћи да учествује на регати. 
- Током регате не препоручује се коришћење алкохолних пића. 
- Лица која нису пунолетна, односно немају 18 година, могу учествовати у 

регати искључиво уз писмену сагласност једног од родитеља или 
старатеља. 

- Сваки учесник спуста дужане је пре поласка да својеручно потпише 
изјаву да је сам одговоран за своје поступке током регате, да својим 
понашањем неће угрозити безбедност осталих учесника регате, те да у 
случају евентуалне незгоде ослобађа организатора одговорности за исту. 

- Пункт са свим информацијама ће бити код Кајакашког клуба „Обилић“ и 
на полазној тачки код Жуте куће где ће моћи да се преда изјава или 
сагласност и преузме такмичарски број. 

- Скуп учесника је у 10 часова испред Кајакашког клуба „Обилић“ у 
Новом Кнежевцу крај обале реке Тисе, одакле ће се учесници након 
евиденције даље организовано транспортовати до места почетка спуста 
тј. Жуте куће. 

- Сваки учесник је дужан да поштује упутства од спасиоца на води који ће 
видно бити обележени. Свако непоштовање упутстава спасиоца ће се 
санкционисати одстрањењем са регате. 

- У случају било каквог проблема на води обратите се спасиоцу за помоћ. 
- Крај регате је на малом понтону код мотела „Ловачка прича“ где 

ћете на инфо-пулту вратити такмичарски број и где ћете добити бон за 
храну. 

- Храна за све учеснике ће бити послужена код Кајакашког клуба 
„Обилић“. 


