
 

 

 

 

NOWY TREND NA MAZURACH 

I Regaty Żeglarskie W-MOIIB na jachtach kabinowych 15-18.06.2017 r. 

Na Mazurach można zaobserwować rosnące zainteresowanie żeglarstwem regatowym. Dotychczas regaty 
żeglarskie kojarzyły się żeglarzom z wyczynowym sportem dzieci i młodzieży, uprawianym w klubach 
żeglarskich. Były co prawda organizowane regaty jachtów turystycznych, ale brali w nich udział wyłącznie 
posiadacze własnych jachtów – dlatego, że w sezonie letnim wypożyczenie jachtu tylko na weekend graniczyło 
z cudem. Wczesną wiosną i późną jesienią regat nie organizowano ze względu na temperaturę powietrza.  
Obecnie rynek jachtów czarterowych na Mazurach jest bardzo rozbudowany. Bez problemu można dobrać  
z oferty rynkowej flotę kilkunastu czy kilkudziesięciu jachtów tej samej klasy, co pozwala na organizację 
prawdziwej, sportowej rywalizacji. Dotychczas było to możliwe w przypadku otwarto pokładowych omeg, 
które miały tę wadę, że nie zapewniały noclegu na swoim pokładzie. 

Współczesne jachty – nie dość, że szybkie, nie ustępują komfortem dystyngowanym hotelowcom.  
Wyposażone w ogrzewanie umożliwiają organizowanie regat wczesną wiosną czy późną jesienią, kiedy nie ma 
najmniejszego problemu z wynajęciem floty tylko na weekend. 

Idąc śladem zmieniających się trendów oraz pojawiających się możliwości sprzętowych W-MOIIB po raz 
pierwszy organizuje 4 dniowe regaty po jeziorach Warmii i Mazur, które odbędą się na jachtach kabinowych  
5-6 osobowych. Zastąpią one dotychczasowe jednodniowe regaty przeprowadzane na łodziach klasy Omega. 
Ze względu na przypuszczalnie duże zainteresowanie o kwalifikacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Wysokość wpisowego ok. 200 PLN (wstępnie) członkowie czynni W-MOIIB. 
Docelowa kwota zostanie podana bliżej terminu regat po oszacowaniu kosztów.  
 
Wpisowe obejmuje:  
– czarter jachtu na 4 dni oraz ubezpieczenie NNW, 
– dojazd do portu własny, wyżywienie we własnym zakresie.  
 
Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji czarteru jachtów zapisy na regaty będą prowadzone  
w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.  
Zgłoszeń można dokonywać: drogą elektroniczną na adres na e-mail: osd@wam.piib.org.pl w temacie 
wpisując „I Regaty W-MOIIB na jachtach kabinowych” lub tel efonicznie pod numerem (89) 527 27 34. 
W zgłoszeniach należy podawać: imi ę i nazwisko, numer telefonu do uczestnika oraz adres email. 
 
Szczegóły odnośnie programu regat zostaną podane w terminie późniejszym. 
 

 

 


