
Żeglarstwo 
Match - racing 



Jesteśmy zespołem regatowym składającym się z czterech młodych żeglarzy. W 
ostatnich latach startowaliśmy w olimpijskiej klasie 470, kabinowej 730 i w bojerach 
(żeglarstwo lodowe). Dwa lata temu rozpoczęliśmy starty w match-racingu. Właśnie 
starty w Meczowym Pucharze Świata są naszym priorytetem na najbliższe lata. 
 
Dotychczas sami finansowaliśmy swoje starty w regatach. Jednak wyniki osiągnięte 
w ostatnich sezonach oraz doświadczenie dają nam prawo sądzić, że jesteśmy w 
stanie odpowiednio promować firmę ewentualnego sponsora. Dlatego, aby nasze 
starty w regatach były z korzyścią dla obu stron, postanowiliśmy przedstawić naszą 
Ofertę Sponsorską.  
 
Dlaczego żeglarstwo? 
 
W ostatnich latach popularność żeglarstwa niezwykle wzrosła. Tym samym staje się 
owa dyscyplina coraz atrakcyjniejszym sposobem promocji firm takich jak Państwa 
przedsiębiorstwo. Żagle, kadłub łodzi czy ubiory załogi są doskonałym nośnikiem 
reklamy. Jednakże w naszym pojęciu realizacja umów sponsorskich wiąże się nie 
tylko z eksponowaniem barw czy znaku Państwa firmy. Załoga sponsorowana po-
winna być również przedstawicielem przedsiębiorstwa, do którego należą takie za-
dania jak organizowanie prezentacji podczas imprez masowych oraz wszystkie inne 
formy reklamy bezpośredniej. 
 
Dlaczego my? 
 
Stosunkowo niedawno zaczęliśmy swoją przygodę z Match - Racingiem. Zdążyli-
śmy już jednak wygrać regaty Pucharu Świata w Szwecji w październiku 2004 ro-
ku. Wygraliśmy najważniejsze meczowe Regaty w Polsce - Sopot Match Race 20-
03. Zajęliśmy drugie miejsce w AUDI Spring Battle 2005 rozgrywanych w centrum 
Berlina. 
Pokonaliśmy absolutną gwiazdę światowego match - racingu - Johniego Bernstona 
ze Szwecji oraz najlepszych polskich sterników, m.in. Przemysława Tarnackiego.  
Bardzo szybko awansowaliśmy do pierwszej 100 rankingu ISAF 
 
Nasze osiągnięcia docenił Michael Dunstan - sternik australijskiego syndykatu przy-
gotowującego się do Pucharu Ameryki. Michael zaprosił nas do swojej załogi pod-
czas jednych z regat Pucharu Świata. 



Żeglarstwo meczowe (jeden na jeden) jest coraz bardziej popularną formą 
żeglarstwa. W tej formule rozgrywane są najbardziej prestiżowe regaty na świecie - 
Puchar Ameryki. Wyścigi charakteryzują się dużą dynamiką a co za tym idzie 
widowiskowością. Regaty rozgrywane są na krótkiej trasie, zazwyczaj przy dużym 
zainteresowaniu publiczności.  

Międzynarodowa Federacja Żeglarstwa (ISAF) prowadzi ranking najlepszych 
sterników Świata. W rankingu sklasyfikowanych jest około 1300 zawodników. Do 
klasyfikacji liczy się osiem najlepszych wyników. 
 
Regaty meczowego Pucharu Świata są podzielone na pięć stopni. Tak zwany 
Grade 1 otrzymują najważniejsze i najbardziej prestiżowe regaty (Puchar Ameryki, 
Mistrzostwa Świata). Grade 5 jest najmniej prestiżowy i otrzymuje się na takich 
regatach najmniej punktów.  
 
Jachty do rozgrywania regat dostarcza organizator. 



Nasza propozycja jest podzielona na dwie części.  
 
Pierwsza dotyczy finansowania startów w Meczowym Pucharze Świata. Szereg 
imprez jest organizowanych w najpopularniejszych miastach Polski, Europy i Świata 
przy dużym zainteresowaniu widzów i mediów. 
Proponujemy reklamę podczas takich regat (na jachcie, samochodzie, itd.) 
 
Aby być żeglarzami uniwersalnymi startujemy także na jachtach olimpijskiej klasy 
470, kabinowej 730 i w bojerach. We wszystkich klasach należymy do ścisłej krajo-
wej czołówki. Także na tych jachtach jest miejsce na Państwa znaki firmowe. 
 
 
Druga część to organizacja imprez 
Pucharu Świata w Polsce - Sopo-
cie, Kołobrzegu lub Giżycku. Są to mia-
sta idealnie nadające się do tego typu 
regat.  
 
Sternik naszej załogi - Marek Stań-
czyk jest Prezydentem Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy 470. Od 
trzech lat organizuje Meczowe Mistrzostwa Polski w tej klasie, które mają przyznany 
Grade 3 Pucharu Świata. Imprezy, dzięki pozyskaniu wielu sponsorów zostały uzna-
ne za bardzo udane. Widzowie zgromadzeni na giżyckim molo mogli podziwiać naj-
lepszych polskich żeglarzy. 
 
Doświadczenie nabyte podczas tych regat możemy wykorzystać w celu organizacji 
dużych, międzynarodowych regat meczowych w Polsce. Znajomości, które zawarli-
śmy w ostatnich latach  pozwolą nam zaprosić bardzo dobrych sterników z zagrani-
cy, a my będziemy mogli zdobywać punkty „na swoim terenie”.  
 



Wyniki jakie dotychczas osiągnęliśmy dają nam prawo sądzić, że jesteśmy w sta-
nie walczyć i wygrywać z najlepszymi. 
 
W sezonie 2006 zamierzamy startować w regatach Meczowego Pucharu Świata o 
współczynnikach dwa i trzy. Na koniec sezonu zamierzamy znaleźć się w pierw-
sze czterdziestce światowego rankingu (obecnie mając trzy imprezy mnie niż kon-
kurencja zajmujemy miejsce 96 wśród 1300 sklasyfikowanych). 
 
W kolejnych sezonach celem będzie awans do czołowej dwudziestki i walka w Mi-
strzostwach Świata oraz cyklu Swedish Match Tour. 

Nie zamierzamy ograniczać się tylko do sportu. Dysponując doświadczeniem przy 
organizacji regat klasy 470, zamierzamy kontynuować i udoskonalać Meczowe 
Mistrzostwa Polski tej klasy oraz stworzyć nową cykliczną imprezę Meczowego 
Pucharu Świata. Regaty miałyby się odbywać np. w Sopocie, Kołobrzegu lub 
Giżycku.  
 
Początkowo  impreza miałaby gościć sterników z pierwszej pięćdziesiątki rankingu i 
otrzymać Grade 3. W kolejnych sezonach w miarę możliwości budżetowych ranga i 
prestiż regat powinny rosnąć aż do najważniejszego Grade 1. 



Marek Stańczyk – 24 lata, student V roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politech-
niki Gdańskiej. Sternik na jachtach klasy 470, 730 oraz w match - racingu. Członek 
Yacht Klubu Polski Gdynia i MOS Giżycko. Prezydent Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy 470.Jego dotychczasowe osiągnięcia zostały zauważone przez innych pol-
skich żeglarzy. Był zaproszony do startu w największych regatach śródlądowych na 
świecie - Race Chicago to Mackinack. Startował w barwach Volkswagen Yacht Ra-
ce Team, gdzie podczas regat meczowych zastępował Romana Paszke. 
 
Andrzej Kucieński – 23 lata, student III roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Gdańskiej. Sternik na jachcie klasy 470, załogant na jachcie klasy 730. 
Członek MOS Giżycko. 
 
Maciej Kołosiński – 26 lat, student V roku Informatyki na Politechnice Gdańskiej. 
Załogant na jachtach klasy 470 i 730. Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
470. Członek Yacht Klubu Polski Gdynia i MOS Giżycko 
 
Dominik Niśkiewicz – 25 lat, student V roku na wydziale Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Śląskiej. Członek Ligi Morskiej Gliwice.  

 



W ostatnich latach zdobyliśmy między innymi:  
 
Match - Racing 

I miejsce - KSSS Match - Puchar Świata w Saltsjobaden - Szwecja 2004 
I miejsce - Sopot Match Race 2003 
I miejsce - Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2003 
II miejsce - Audi Spring Battle - Berlin 2005 

 
Klasa 730 

I miejsce - Grand Prix Polski 
I miejsce – Puchar Premiera RP 
II miejsce – Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
II miejsce – Agfa Cup 

 
Klasa DN 

II miejsce – Mistrzostwa Europy Juniorów 
9. miejsce – Mistrzostwa Szwecji Seniorów 
I miejsce regaty Pucharu Polski, kategoria juniorów i seniorów. 
 

Klasa 470 
I miejsce - Europejski Tydzień Żeglarski 
II miejsce – Meczowe Mistrzostwa Polski Seniorów 
II miejsce – ranking Polski, kategoria seniorów 
 
 

Wysokie kwalifikacje potwierdziliśmy  
wygrywając w 2002 roku Zespołowe 
Mistrzostwa Polski. Pokonaliśmy w 
tych regatach m. in.: kadrę olimpijską, 
załogę katamaranu Warta – Polphar-
ma.  



Świadczenia z naszej strony: 
• Znaki firmowe na żaglach i burtach jachtów (match-racing, 730, 470,  

DN) 
• W czasie sezonu letniego plansze i flagi reklamowe sponsora w porcie 

jachtowym – Gdynia oraz na terenie portu MOS Giżycko.  
• Napisy reklamowe noszone przez zawodników na kombinezonach rega-

towych, pokrowcach pokładowych, na odzieży sportowej 
• Umieszczenie znaków firmowych sponsora na wszystkich środkach 

transportu (samochód, przyczepa podłodziowa) 
• Wymienianie nazwy sponsora podczas wszystkich kontaktów z przed-

stawicielami środków masowego przekazu 
• Dyspozycyjność załogi 
 
• W zależności od stopnia zaangażowania - reklama podczas organizo-

wanych już przez nas regat Pucharu Świata  (Meczowe Mistrzostwa 
Polski klasy 470). Reklama zgodnie z najwyższymi standardami organi-
zacji imprez masowych. 

 
Inne korzyści 

Zaplecze sprzętowe, nasze doświadczenie i kontakty, które posiadamy mogą 
być wykorzystane przez sponsora. Na przykład:  

• rejsy dla pracowników 
• szkolenie regatowe 
• starty w regatach branżowych 
• pomoc we wszystkich kwestiach dotyczących żeglarstwa  



Nasze sukcesy są coraz częściej zauważalne; dla przykładu, po wygranych rega-
tach meczowych w Sopocie znaleźliśmy następujące publikacje: 
 
Telewizja 

• relacja z komentarzem w Panoramie - TVP 3 
• relacja z regat (m. in.  wywiady z naszą załogą) - TV Polonia 

Radio 
• wywiad ze sternikiem - Markiem Stańczykiem - Radio Eska 
• wywiady z załogą - Radio Olsztyn 

Prasa 
• artykuły w dziennikach: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik 

Bałtycki, Wieczór Wybrzeża 
• relacje w miesięcznikach: Żagle, Rejs 

Internet 
• artykuły w portalach: Wirtualna Polska, Onet, Interia, Sails.pl, Polska1 



Osobą odpowiedzialną w naszej załodze za kontakt ze sponsorami jest: 
 

Marek Stańczyk 
80-266 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 212a/9 
tel. 0 (58) 3416907 

tel. kom. 0 501288111 
e-mail: marekst@post.pl 

http://www.470sailing.org.pl  


