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O EKSTRAKLASIE  

Polska Ekstraklasa Żeglarska (PEŻ) jest 
częścią europejskiej ligi Sailing 
Champions League, która powstała w 
Polsce w 2015 roku od razu zyskując 
miano jednej z ważniejszych imprez 
sezonu. 12 zgłoszonych do rywalizacji 
klubów ściga się  w cyklu 4 imprez o 
miano najlepszego teamu w kraju.  

Polska Ekstraklasa Żeglarska to projekt oparty o sport na wysokim 
poziomie. Jego uczestnikami są czołowe polskie kluby żeglarskie 
walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski. Ligowa formuła wynosi 
sport żeglarski na nowy poziom rywalizacji – zrozumiały, czytelny 
i emocjonujący. Liga organizowana jest w 17 europejskich państwach. 

 

FORMUŁA  

• Ogólnopolska liga skierowana jest do wszystkich klubów 
żeglarskich. 

• Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Polski. 
• Format rywalizacji bazuje na czytelnych zasadach lig gier 

zespołowych. 
• W zależności od miejsca zawodnicy korzystają z 6 monotypowych 

sportowych jachtów - Delphia 24 z genakerem lub Tom28 ze 
spinakerem. 

• 4 najlepsze kluby uzyskują prawo startu w finałach Sailing 
Champions League. 

• W sezonie odbywają się cztery imprezy po 2-3 dni wyścigów. 
• W trakcie jednych regat rozgrywanych jest około trzydzieści 

kilkunastominutowych wyścigów. 
• Wszystkie wyścigi sędziowane są przez arbitrów na wodzie (tzw. 

umpired fleet racing). 

DLA KOGO? 

Sportowa formuła imprezy wymaga od uczestników 
odpowiedniego przygotowania fizycznego oraz wcześniejszych 
treningów na wodzie. Przed regatami odbywa się specjalna sesja 
szkoleniowa, która umożliwia przygotowanie załogi do 2-óch dni 
intensywnego żeglowania. 
 
Proponowany przez nas udział to możliwość startowania w całym 
cyklu 4 imprez, bądź w wybranych 2 imprezach (D24 lub Tom 28). 

Dla każdego członka załogi zapewniamy:  
- Wykład z teorii żeglarstwa regatowego (przygotowanie, 
przepisy, strategia i taktyka). 
- dzień szkoleniowy na wodzie (praca załogi, trymowanie, nauka i 
doskonalenie technik żeglowania na genakerze i spinakerze, 
strategia i taktyka, omijanie znaków). 

TERMINY I MIEJSCE 

12-14.07- Sopot (D24)  
26-28.07 - Gdynia  (D24)  
09-11.08 - Świnoujście  (Tom 28) 
23-25.08 - Szczecin (Tom 28) 
 

KOSZT UDZIAŁU 

Orientacyjny koszt uczestnictwa 
• 4 imprezy - 2480 zł 
• 2 imprezy - 1250 zł
Cena nie zawiera wyżywienia, noclegu i transportu.
 

DODATKOWE INORMACJE  

Jacek Turczynowicz; T: 695 763 772; E: odyssey@sailing-club.pl 


