
 
 

Markowe Regaty Meczowe Mecz II 

 
Wszystkich żeglarzy, sympatyków, rodziny i kibiców zapraszamy na regaty 

organizowane   w dniu  26.04. -27.04.2014  na jeziorze kierskim .  

Rywalizacja załóg odbędzie się w formule meczowej. Ścigamy się na dwóch 

jachtach Laguna 25.   Na gościnnej plaży  Surf Club u Pawła Kramera będą 

gorące kiełbaski oraz napoje gorące i zimne. 

 

Program Imprezy : 

 

1-szy dzień , 26.04.14. – sobota 

 

09:00  – zbiórka uczestników - (plaża Surf Club u Pawła Kramera) omówienie 

spraw organizacyjnych – uczestnicy zapoznają się z parametrami technicznymi 

jachtu Laguna 25, prognozami pogodowymi na czas zawodów, ustawieniami 

tras wyścigowych na akwenie, regulaminem zawodów. Odbędzie się losowanie 

załóg i kolejności startów. 

09:30 - 10:00 przekazanie niezbędnych wiadomości związanych z zawodami 

oraz odprawa skipperów i załóg, wejście załóg na pokład jachtów 

10:00 – 15:30 – wyścigi meczowe jachtów 

16:00 – podsumowanie I dnia zawodów (plaża Surf Club u Pawła Kramera) 

2-gi dzień , 27.04.14. – niedziela 

 

10:00  – zbiórka uczestników - (plaża Surf Club u Pawła Kramera) omówienie 

spraw organizacyjnych : prognoza pogody, ustawienie trasy, odprawa sterników 

10:30 - wejście załóg na jachty 

11:00 – 15:00 – wyścigi meczowe jachtów 

16:00 – podsumowanie I i II dnia zawodów (plaża Surf Club u Pawła Kramera) 

Obiecujemy ciekawą zabawę i dużo humoru. 

Fotorelacja z I Meczu MrM : www.facebook.com/marek.sokolowski.121 

 

Drużyny 4 osobowe  składają się ze skippera i 3 załogantów.  



 
Ilość załóg ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat 

Miejsce wydarzenia : przystań jez. Kierskie  Surf Club u Pawła Kramera, od strony 

kościoła 

Miejsce spotkań: j.w. 

ul. Chojnicka  49 Poznań -Kiekrz 

Organizator: Ten Marek Sokołowski tel. 880 503 500 i 691 880 555 

Koordynator imprezy: Jacek Sławicz tel. 695 759 372 

Zgłoszenia obejmują załogi czteroosobowe ( skipper + 3 załogantów) 

Wpisowe: 100 pln/os 

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w zawodach wysyłamy imienne 

zaproszenia na wskazany adres e.mail. 
 

 

Serdecznie zapraszamy 

 
Sponsor honorowy:     

                                      
 

 

 

 

Patronat medialny: 

                                        
 

 

Sponsorzy: 

 

 
 



 

   
 

 

 

 

Miejsce wydarzenia : przystań jez. Kierskie  u Pawła Kramera, od strony kościoła 

ul. Chojnicka  49 Poznań -Kiekrz  

Organizator: Ten Marek Sokołowski tel. 880 503 500 i 691 880 555 

Koordynator imprezy: Jacek Sławicz tel. 695 759 372 

Zgłoszenia obejmują załogi czteroosobowe ( skipper + 3 załogantów) 

Wpisowe: 100 pln/os 


