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 FAKRO Sailing Team zaprasza do udziału w VI Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie 
Morskim. Mistrzostwa organizowane w Chorwacji już po raz szósty są kontynuacją znanych w środowisku Regat 
PSB . 

W Mistrzostwach biorą udział załogi złożone z 8 lub 10 osób, które reprezentują producentów oraz dystrybuto-
rów materiałów budowlanych. 
Szeroka formuła Mistrzostw pozwala na udział w Mistrzostwach załogom reprezentującym; firmy wykonawcze, 
wydziały uczelni budowlanych, jak również organizacje branżowe. 
W Mistrzostwach mogą uczestniczyć również załogi mieszane złożone z przedstawicieli kilku firm.

W Mistrzostwach, każdego roku od lat sześciu, rywalizuje około 230 żeglarzy pływających na 25 jachtach. 

Od bieżącego roku organizacji Regat podjęło się FAKRO – główny sponsor zawodów oraz Zdzisław Gajos – ich 
pomysłodawca. Mistrzostwa Polski to czas sportowej rywalizacji oraz aktywnego wypoczynku. To również dosko-
nała okazja do wymiany doświadczeń w gronie fachowców branży budowlanej. Regaty odbędą się w dniach 
07 – 14.09.2013 w Chorwacji na akwenach środkowej Dalmacji.

Celem Mistrzostw jest promowanie idei żeglarstwa, reprezentowanie Polski na międzynarodowej arenie zmagań 
sportowych, edukacja w zakresie żeglarstwa oraz integracja branży budowlanej.

Uwaga został już ostatni wolny jacht do czarteru - Salona 37 oraz dwa ostatnie miejsca dla osób indywi-
dualnych, tzw. wolne koje.
Salona 38 to wygodny, nowoczesny jacht specjalnie zaprojektowany do regat. Na jachcie znajdują się bardzo 
dobre warunki bytowe dla członków załóg w oddzielnych kabinach oraz doskonale wyposażony kambuz ze 
wszystkimi potrzebnymi akcesoriami tj.: lodówka, kuchenka z piekarnikiem, naczynia kuchenne, etc. 

Patronat na Mistrzostwami sprawuje Polski Związek Żeglarski oraz uznane organizacje branżowe:
• Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,
• Polski Związek Firm Deweloperskich,
• Związek Polskie Okna i Drzwi,
• Polska Fundacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych.

Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio u organizatora, tj. pana Zdzisława Gajosa:
• tel. 608085615,
• e-mail: regaty2013@gmail.com  

Szczegółowy plan regat, lista startowa oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej:  
www.regaty.fakro.pl


