
 

SZKÓŁKA  ŻEGLARSKA  2022 

Zapisy do szkółki  „Zielone żagle” dla dzieci w wieku 7-8 lat odbędą się na zasadzie kursu 

„Małego Żeglarza”. Zajęcia odbywać się będą od początku maja (weekend 7-8) do połowy 

czerwca (18-19.06) w weekendy (soboty lub niedziele), czas trwania zajęć 2,5h. Całkowity 

koszt kursu wynosić będzie 450 zł, płatne z góry. Dla zainteresowanych absolwentów zajęć 

będzie możliwość kontynuowania żeglowania w klubie w szkółce „Zielone Żagle” 

(weekendowe zajęcia) od początku wakacji. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka 

oraz datę urodzenia prosimy przesyłać na adres zmkspoznan@gmail.com  po  1.04.2022. 

KONTAKT  z  KLUBEM  i  INFORMACJE  BIEŻĄCE  

1. Kontakt z przedstawicielami klubu na adres e-mail:  zmkspoznan@gmail.com 

2. Bieżące informacje na facebooku „ŻMKS-Poznań”. 

 

SPORTOWE  PODSUMOWANIE  SEZONU  2021 

1. W systemie sportu młodzieżowego zawodnicy uzyskali przeszło 70 punktów 

(https://ssm.insp.waw.pl/) 

2. Medaliści Mistrzostw Polski Polskiego Związku Żeglarskiego 

• Katarzyna Pic   - Mistrzyni Polski Kobiet w klasie EUROPA 

• Rafał Szubert  - drugi V-ce Mistrz Polski w klasie EUROPA 

• Teresa Zawal   - V-ce Mistrzyni Polski Juniorek w klasie EUROPA 

• Agnieszka Jankowiak - druga V-ce Mistrzyni Polski Juniorek w klasie EUROPA 

3. Mistrzostwa Województwa – 7 medali w klasach Optimist, Europa i Laser 4,7 i Standard. 

4. Organizacja szkolenia: 

• Treningi sportowe od połowy kwietnia do  października  na przystani klubowej. 

• Starty w regatach okręgowych i Mistrzostwach Województwa, 

• 7 wyjazdów dla zawodników grupy OPTIMIST – starty i BPS. 

• 8 wyjazdów dla zawodników grupy LASER i EUROPA – starty, BPS i zgrupowania. 

• Weekendowe zajęcia szkółki „Zielone Żagle” oraz jesienny kurs dla początkujących 

dzieci „Mały żeglarz”. 

5. Wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne – 8 turnusów dla dzieci: nauka żeglowania na 

Optimiście i aktywnie spędzony czas nad wodą. 

6. Jesienne X Mistrzostwa Klubu w klasie OPTIMIST na zakończenie sezonu – wspólna zabawa 

zawodników od przedszkola do Mistrza.   

WALNE ZEBRANIE  2022 

Zarząd klubu ŻMKS-Poznań zwoła Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 

pierwszym półroczu. Głównym punktem porządku obrad będzie wybranie Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 

2021.  
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