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Najpopularniejszy z projektów realizowanych przez GSC Yachting. Przez siedem lat
działalności (wcześniej pod nazwą Biznes Liga Żeglarska) zyskał rzeszę zwolenników i
uczestników.

Wzajemna rywalizacja firm lub grup, które wykorzystują Trójmiejską Ligę Żeglarską jako
platformę aktywnego spędzania wolnego czasu podczas żeglarskiej rywalizacji
sportowej. Liga jest idealnym narzędziem do aktywizowania pracowników oraz
budowania atmosfery pracy zespołowej lub wzmacniania relacji z kluczowymi
klientami.

Rywalizacja przy sopockim molo ma charakter amatorski, załogi składają się z dowolnej
liczby zawodników, jednak jednorazowo może żeglować 3-5 osób. Wyczynowi żeglarze
mogą być członkami zespołów, ale nie mogą sterować. Jedna edycja ligi składa się z
sześciu rund, a każda z nich, oprócz żeglarskiej rywalizacji, zawiera treningi, szkolenie
teoretyczne oraz spotkanie podsumowujące zmagania w połączeniu z dekoracją
zwycięzców.
http://trojmiejskaligazeglarska.pl

OD SEZONU 2022 TRÓJMIEJSKA LIGA ŻEGLARSKA BĘDZIE ROZGRYWANA W
RAMACH REGIONALNYCH LIG ŻEGLARSKICH.
Dwie najlepsze złogi sezonu uzyskają awans do FINAŁU lig regionalnych, w którym
uczestniczyć będą również załogi z innych miast.

http://trojmiejskaligazeglarska.pl/




Rozgrywki wprowadzone w sezonie 2020 od razu znalazły
rzeszę zwolenników. Regaty prowadzone w najprostszej
formule popołudniowej rywalizacji. Załogi spotykają się w
każdą środę sezonu, biorąc udział w serii krótkich wyścigów. W
sezonie 2020 i 2021 odbyło się łącznie 47 regat, w których
udział wzięło w sumie ponad 50 zespołów.

Zobacz nasze projekty:
https://youtu.be/wS21rWiwBSs
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA 

REGATY ŚRODOWE

https://youtu.be/wS21rWiwBSs
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA
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Runda I TLŻ
14-15.05.2022

Runda II TLŻ
04-05.06.2022

Runda III TLŻ
25-26.06.2022

Runda IV TLŻ
03-04.09.2022

Runda V TLŻ – Finał
17-18.09.2022

Finał Regionalnych Lig Żeglarskich 
Dla dwóch najlepszych załóg TLŻ
24-25.09.2022  

Ceremonia zakończenia Ligi i Regat Środowych
30.09.2022

Każda środa sezonu

Od 05.05.2022 do 22.09.2022

REGATY ŚRODOWE

KALENDARZ IMPREZ





Start w pięciu jednodniowych regatach (wg terminarza). Każde regaty poprzedzone są szkoleniem teoretycznym
prowadzonym przez doświadczonego instruktora – byłego członka kadry narodowej w żeglarstwie, trenera żeglarstwa;

Start w finale Regionalnych Lig Żeglarskich dla dwóch najlepszych załóg sezonu;

Udział w sześciu zorganizowanych dniach treningowych poprzedzających główne regaty;

Jacht Delphia24 One Design wraz z serwisem technicznym na powyższe regaty i treningi;

Wynajem jachtu Delphia24 One Design w celu przeprowadzenia sześciu treningów indywidualnych (w dowolnym
momencie w ciągu sezonu);

Zabezpieczenie komisji sędziowskiej, boje regatowe, zabezpieczenie trasy, motorówka asekuracyjna – pełna organizacja
regat;

Flaga identyfikująca zespół umieszczona na jachcie podczas regat i treningów;

Koszulki zespołowe dla uczestników regat – 8 sztuk / zespół;

Nieformalne spotkanie uczestników po wyścigach – wręczenie nagrody dla zwycięzcy poszczególnych rund, poczęstunek;

Ceremonia zakończenia Ligi - wieczorna impreza z rozdaniem nagród odbywająca się po rundzie finałowej Ligi.
Ekspozycja logotypów i krótką informacja o firmie – 8 zaproszeń / zespół (możliwość zakupu większej ilości zaproszeń);

Materiał zdjęciowy z wszystkich imprez z przekazaniem praw autorskich.

Cena: 8.900 zł netto
Cena przy zgłoszeniu i opłaceniu do 31.12.2021: 7.900 zł netto

PAKIET UCZESTNIKA 2022



Start w regatach popołudniowych zgodnie z terminarzem;

Krótka sesja treningowa przed każdymi regatami;

Jacht Delphia24 One Design wraz z serwisem technicznym;

Zabezpieczenie komisji sędziowskiej, boje regatowe, zabezpieczenie trasy, motorówka asekuracyjna – pełna organizacja
regat;

Ceremonia zakończenia rozgrywek - wieczorna impreza z rozdaniem nagród dla finalistów rozgrywek (sześć najlepszych
zespołów).

Abonament 10 / 15 regat – Cena: 3.400 / 4.800 zł brutto

Cena przy zgłoszeniu i opłaceniu do 31.12.2020: 3.100 zł / 4.300 zł brutto

Pojedyncze Regaty – Cena: 400 zł brutto

REGATY ŚRODOWE 2022



Pakiet szkoleniowy – trenuj więcej i wygrywaj
• Dodatkowe zajęcia treningowe na wodzie (4h): trening techniki prowadzenia jachtu, trym żagli, współpraca w

załodze, komunikacja, dopasowanie funkcji, taktyka, typowe sytuacje regatowe.
• Zajęcia na brzegu (1h): przygotowanie teoretyczne, przepisy, taktyka i strategia, analiza video treningu na wodzie.

Cena: 900 PLN netto / dzień

Miesięczny abonament na wynajem jachtu Delphia24 One Design
Dowolna ilość czarterów jachtu Delphia24 w okresie jednego miesiąca (pod warunkiem dostępności w kalendarzu imprez
GSC Yachting). Możliwość indywidualnych treningów lub aktywnego spędzania wolnego czasu na wodzie.

Cena: 3 000 PLN netto / miesiąc / jacht

Dedykowany instruktor / członek załogi
Możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego zawodnika podczas wszystkich regat i treningów.

Cena: 300 PLN netto / dzień / team

Oferta zakupu odzieży żeglarskiej marki D.A.D Sportswear, Helly Hansen, Musto
• 20% zniżki na ubrania D.A.D – oficjalnego partnera Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej oraz Polskiej Kadry Narodowej w

żeglarstwie;
• 15% zniżki na ubrania Helly Hansen oraz Musto – oficjalnego partnera Yacht Club Sopot;
• Dowolny fabryczny branding.

Oferta i wycena na życzenie

OPCJE DODATKOWE





ŻEGLUJĄ Z NAMI



Rafał Sawicki

+48 602 470 395
rafal@gscyachting.com

Zapraszamy do udziału


