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SNOWSAIL  

to familijna zabawa połączona ze sportową rywalizacją, 

której celem jest integracja środowisk żeglarskich I 

motorowodnych. Zapraszamy także tych, którzy nie są 

fanami białego szaleństwa, ale lubią aktywnie spędzać czas 

w miłym towarzystwie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SNOWSAIL TO ŻEGLARSKA PRZYGODA W ŚRODKU ZIMY! 
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ZAPRASZAMY  

wszystkich miłośników żagli i motorówek jeżdżących na 

nartach lub snowboardzie. Tych zaawansowanych i tych 

początkujących. Dużych i małych. Rodziny z dziećmi i 

grupy przyjaciół. Kluby i osoby indywidualne.  

WSZYSTKICH, KTÓRZY LUBIĄ DOBRĄ ZABAWĘ  

W ŻEGLARSKIM GRONIE. 
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ZAWODY  

                   UDZIAŁ MOŻE WZIĄĆ KAŻDY 

NIEZALEŻNIE OD WIEKU I STOPNIA ZAAWANSOWANIA! 

 

 

 

 

Konkurencją specjalną są 

„Zawody Kapitanów o Złoty 

Dzwon”! 

 

Jedynym warunkiem jest okazanie przed startem dowolnego 

patentu/certyfikatu żeglarskiego albo motorowodnego LUB 

pokazanie zdjęcia z jachtu czy motorówki. Oczywiście z 

widocznym na nim uczestnikiem. 

Konkurencje  slalomu rozgrywane są w 

dwóch grupach (mężczyźni/kobiety) z 

podziałem na grupy wiekowe: 

0 – 12 lat, 12 – 18 lat, 18 + 

w dwóch kategoriach: narty i snowboard 
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MIEJSCE IMPREZY  

ŚWIERADÓW ZDRÓJ - Miasto uzdrowiskowe w Górach 

Izerskich dysponujące doskonałą infrastrukturą narciarską, 

gastronomiczną i noclegową. Odwiedzane jest przez turystów 

z Polski i zagranicy. 

Szczególnie gorąco zaprasza 

burmistrz Świeradowa Zdroju, 

wielki przyjaciel żeglarzy,  

Pan Roland Marciniak. 
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MIEJSCE ZAWODÓW  

KOMPLEKS SKI&SUN - Nowoczesny stok o nachyleniu i 

długości pozwalającym na uczestnictwo w zawodach osób o 

różnym stopniu zawansowania. Na stoku znajdują się 

wypożyczalnie sprzętu, wyciąg gondolowy, restauracja. Stok 

posiada zabezpieczenie ratownicze, systemy nagłośnienia i 

oświetlenia.  

W czasie trwania imprezy (trzy 

dni) uczestnicy zawodów oraz 

osoby towarzyszące mogą 

nabyć karnety na cały obiekt ze 

zniżką 25%! 
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TRASA ZAWODÓW 
 

 

 

 

 

 

Trasa zawodów na czas  mistrzostw zostanie wyposażona w 

urządzenia do pomiaru czasu (fotokomórki z wyświetleniem 

czasu przejazdu) oraz bramki slalomowe. Będzie także 

przygotowana przez ratrak i całkowicie wyłączona z ruchu 

dla osób postronnych. 

 

długość: 800 m 

średni kąt nachylenia: 28% 

szerokość: 20 m 

kolor trasy: czerwony  
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HARMONOGRAM IMPREZY 
 

PIĄTEK 06.03.2015 r. ROZGRZEWKA 

Zakwaterowanie  

10.00 - śniadanie 

11.00 - wyjazd na wspólne szusowanie  

16.00 - powrót do ośrodka 

17.00 - obiadokolacja 

19.00 - nocne szusowanie  

21.00 - biesiada przy grzańcu 

 

SOBOTA 07.03.2015 r.  ZAWODY 

08.00 - śniadanie 

09.00 - wyjazd na stok, wydanie numerów 

startowych 

11.00 - rozpoczęcie zawodów 

15.00 - zakończenie zawodów 

15.30 - powrót do ośrodka 

16.00 - obiadokolacja 

20.00 - wręczenie nagród, koncert szantowy 

 

NIEDZIELA 08.03.2015r.  POŻEGNANIE 

10.00 - śniadanie 

11.00 - pożegnalne szusowanie 

14.00 – obiad, zakończenie imprezy. 
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ZAKWATEROWANIE 
 

 

 

 

 

 

Uczestnicy zawodów będą zakwaterowanie w ośrodkach 

wypoczynkowych Alma i Beatka. Ośrodki sąsiadują ze sobą i 

mieszczą się w pobliżu stoku narciarskiego. Dysponują 

miejscami noclegowymi w pokojach 1,2,3,4-osobowych z 

łazienkami i tv oraz jadalniami, salami wypoczynkowymi, 

parkingiem.  
 Dzięki wsparciu sponsorów zawodów koszt 

zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników 

zawodów i osób towarzyszących wynosi jedynie 60 pln 

za dobę.  
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BIESIADA PRZY GRZAŃCU 
 

 
Wieczorem pierwszego dnia zapraszamy na biesiadę przy 

grzańcu. Po wspólnym szusowaniu w restauracji na dolnej 

stacji wspólnie się bawimy do późnego wieczoru. Można też 

skorzystać z nocnych jazd na oświetlonym stoku. 
. 
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KONCERT SZANTOWY 
 

 
Na zakończenie zawodów w sobotę w restauracji na górnej 

stacji wyciągu odbędzie się koncert szantowy, wręczenie 

nagród oraz uroczysta kolacja z udziałem zawodników, osób 

towarzyszących, sponsorów i zaproszonych gości.  

 
. 
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NAGRODY  
 

Dzięki wsparciu sponsorów, jak co roku,  będą oczywiście 

puchary, medale, dyplomy, nagrody. Ale najważniejsze jest … 
 

                 UCZESTNICTWO I ŚWIETNA ZABAWA. 
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PATRONI HONOROWI 
 

 

Polski Związek Żeglarski 

International Sailing 

Schools Association 

Polski Związek Motorowodny  

i Narciarstwa Wodnego 

 Polski Związek Narciarski  

Prezydent Gdyni 

Pan Wojciech Szczórek 

Burmistrz Świeradowa 

Pan Roland Marciniak 

 
Aby wziąć udział w imprezie wystarczy: 

• wypełnić formularz na stronie www.snowsail.4winds.pl 

• wpłacić wpisowe 60 pln (nr konta na tej samej stronie) 

Wpisowe dla osób towarzyszących - 30 pln. 
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Eljacht, autoryzowany i wyłączny przedstawiciel firmy Raymarine. 

Światowej sławy producenta elektroniki jachtowej. Eljacht oferuje 

również najwyższej klasy urządzenia elektryczne, elektroniczne 

oraz akcesoria przydatne przy montażu urządzeń na jachtach. 

 

 

SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD 

Firma V.Ships. Jedno z pierwszych przedsiębiorstw pozyskujących załogi na statki 

zagraniczne. Od ponad 20 lat stwarza możliwości zatrudnienia na statkach oraz na 

obiektach offshore na całym świecie. Posiada certyfikat Lloyds ISO 9000:2000 Quality 

Systems oraz jest autoryzowaną filią centrum testowego Marlins, które dokonuje oceny 

umiejętności językowych kandydatów. 

Firma Bergsport to marka nie tylko dla miłośników sportu, ale także dla osób ceniących 

wysoką jakość. Od ponad 16 lat jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce 

wyselekcjonowanych marek: Emmegi, Phenix, Rohner oraz Woly Sport. 

Hornet. Firma zajmująca się produkcją odzieży dla osób aktywnych. Posiada bardzo 

duże doświadczenie w zakresie projektowania oraz szycia odzieży. Produkty tej firmy 

wykonywane są wyłącznie w Polsce. 
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Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi – jedne z największych 

targów branży żeglarskiej w Polsce skupiające wystawców i gości z całej Europy. To 

niepowtarzalna atmosfera wielkiego żeglarskiego święta oraz bogata oferta 

wystawiennicza z całym mnóstwem atrakcji dla odwiedzających. 

Marina Gliwice - najlepsze miejsce do uprawiania motorowodniactwa turystyczno-

rekreacyjnego. Wspaniała okolica, doskonały sprzęt czarterowy, profesjonalna obsługa. 

Samotnia –  najpiękniejsze schronisko w polskich górach. Samotnia także to wspaniali 

ludzie, miła atmosfera doskonała kuchnia.  

Bryt Sails -  firma produkując żagle dla tych, którzy używają ich do pracy zawodowej, dla 

tych którzy się na nich ścigają i dla tych, którzy uprawiają żeglarstwo dla samej satysfakcji 

z pływania. Ich żagle pływają na największych żaglowcach świata.  

D.A.D Sportwear to marka najwyższej jakości, szwedzkiej odzieży 

sportowej dedykowanej przede wszystkim żeglarstwu oraz dla 

firm organizujących imprezy sportowe. Produkty testowane są 

przez profesjonalnych żeglarzy, w ekstremalnych warunkach. To 

co wyróżnia markę D.A.D to wysokiej jakości, funkcjonalne 

materiały, inteligentne rozwiązania i doskonałe wykończenia. jest 

partnerem technicznym PZŻ 
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Woly Sport - to linia stworzona przez firmę SALAMANDER. 

Oferuje wysokiej jakości preparaty przeznaczone do impregnacji, 

czyszczenia, prania oraz ochrony odzieży żeglarskiej, 

sztormiaków, odzieży narciarskiej oraz obuwia.  

Rohner - szwajcarski producent skarpet specjalistycznych 

projektowanych z myślą o potrzebach naprawdę wymagających 

klientówDzięki wykorzystywaniu w produkcji najlepszych 

technologii oraz włókien, produkty charakteryzuje najwyższa 

jakość oraz trwałość gwarantującą komfort użytkowania.  

Smart - to renomowana firma zajmująca się dystrybucją i sprzedażą nowoczesnego 

sprzętu żeglarskiego. Oferuje miedzy innymi: silniki, wyposażenie jachtowe, pontony, 

środki ratunkowe, asekuracyjne i sygnalizacyjne. Smart to autoryzowany przedstawiciel 

Admiralicji Brytyjskiej zaopatrujący w publikacje nautyczne, mapy i pomoce nawigacyjne. 

Mixczarter - nowoczesna firma czarterowa oferująca wygodne, przestronne i doskonale 

wyposażone jachty na Mazurach. Wieloletnie doświadczenie, doskonała flota i pełen 

profesjonalizm czynią ją wiodącą marką na rynku. 

Baltica Yachts & Charter – firma czarterowa posiadająca w swojej ofercie 9 

komfortowych jachtów o długości od 33 do 50 stóp. Główna baza znajduje się w Gdyni, 

niektóre jednostki stacjonują w Kołobrzegu.  
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Windy - Słynne łodzie WINDY są budowane w nowoczesnych i dobrze 

wyposażonych zakładach produkcyjnych w Arendal, na południowym wybrzeżu 

Norwegii. Każdy egzemplarz wyróżnia się starannym ręcznym wykończeniem przy 

użyciu najlepszej jakości drewna i ekskluzywnych tkanin. 
 

Draco – norweska stocznia o tradycjach sięgających lat 60tych XX wieku. Obecne 

modele tworzone są dla nowego pokolenia, ale duch pozostaje ten sam.  

 

Skyboat – importer jachtów motorowych Windy i Draco. Łodzie te tworzone są z 

myślą o wymagających akwenach i wymagających armatorach. Skyboat gwarantuje 

profesjonalne doradztwo na każdym etapie. 

LYO Food – producent liofilizowanej żywności. Tworzy 

zaawansowane technologicznie posiłki spełniające wymagania 

alpinistów, żeglarzy i podróżników. Dania są optymalnie 

zbilansowane, mają minimalną wagę i maksimum wartości 

odżywczych. Ponadto są bardzo smaczne. 
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WSPÓŁPRACA MEDIALNA  

 
Imprezę promują największe branżowe wydawnictwa i portale 

internetowe, a także media ogólnokrajowe.  
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Organizatorem imprezy jest szkoła żeglarstwa 4WINDS – członek wspierający Pomorskiego 

Związku Żeglarskiego oraz członek International Sailing Schools Association. 

4winds Szkoła żeglarstwa 

Al. Jana Pawła II 5 

81 – 345 Gdynia 

www.4winds.pl 

https://www.facebook.com/4winds.gdynia 

e-mail. biuro@4winds.pl 

Tel. 58 765 02 49 

Mobil. 501 693 470 lub 535599511 

Tu nas znajdziecie 
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ZAPRASZAMY 

DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY NA 

WWW.SNOWSAIL.4WINDS.PL 

http://www.gdynia.pl/urzad/25_.html

