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ЛАГАНИ ТИСКИ СПУСТ 

 
Нови Кнежевац 

6. август 2022. године 
12 часова 

 
Припрема и пдржаваое речне регате и прпппзиције учешћа 

Драги пријатељи, 
 
и пве гпдине, у склппу манифестације “Лето на Тиси 2022.“ Општина Нпви Кнежевац прганизује “Лагани 
тиски спуст”, пдржаваое забавне речне регате некпнвенципналним, импрпвизпваним плпвилима без 
мптпрнпг ппгпна. 
 
Прпппзиције регате и упутствп за учеснике: 

- Свакп плпвилп има свпј брпј, а ппсада плпвила капитена ппсаде. 
- Сваки учесник има свпј такмичарски брпј кпји мпра да нпси тпкпм трајаоа целе регате без кпг неће 

мпћи да учествује на регати. 
- Тпкпм регате не преппручује се кпришћеое алкпхплних пића. 
- Лица кпја нису пунплетна, пднпснп немају 18 гпдина, мпгу учествпвати у регати искључивп уз 

писмену сагласност једнпг пд рпдитеља или старатеља. 
- Сваки учесник спуста дужан је пре ппласка да свпјеручнп пптпише изјаву да је сам пдгпвпран за 

свпје ппступке тпкпм регате, да свпјим ппнашаоем неће угрпзити безбеднпст псталих учесника 
регате, те да у случају евентуалне незгпде пслпбађа прганизатпра пдгпвпрнпсти за исту. 

- Пунктпви са свим инфпрмацијама ће бити кпд мптела “Лпвац” и на пплазнпј тачки на каоишкпм 
штранду (велики ппнтпн на централнпј плажи у Каоижи) где ћете мпћи да предате изјаву или 
сагласнпст и преузмете такмичарски брпј. 

- Скуп учесника је у 11 часпва испред мптела “Лпвац” у Нпвпм Кнежевцу крај пбале реке Тисе пдакле 
ће се ппсле евиденције даље прганизпванп трансппртпвати дп места ппчетка спуста кпји је 
планиран у Каоижи на плажи пд 12 часпва. 

- Сваки учесник је дужан да ппштује упутства спасипца на впди кпји ће имати црвене заставице и 
виднп ће бити пбележени. Свакп неппштпваое упутстава спасипца ће се санкципнисати 
пдстраоиваоем са регате.  

- У случају билп каквпг прпблема на впди пбратити се спасипцу за ппмпћ.  
- Крај регате је на малпм ппнтпну кпд Кајакашкпг клуба “Обилић” где ћете на инфп пулту вратити 

такмичарски брпј и дпбити бпн за храну. Храна за све учеснике ће бити ппслужена на лпкацији 
исппд мпста. 

 
Изјаву и Сагласност мпгуће је преузети и пппунити са интернет ппрталу www.noviknezevac.rs  
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