
Na podstawie bogatego 
doświadczenia żeglarskiego załogi 77 
Racing, oddajemy w Państwa ręce 
ofertę szkoleń dla młodzieży, w 
Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej. 
Głównym celem jest wyszkolenie 
młodych żeglarzy, którzy w przyszłości 
będąbędą stanowić o sile profesjonalnych 
załóg reprezentujących nasz kraj.
Miejscem naszych szkoleń jest Marina 
77 Racing, zlokalizowana w 
niepowtarzalnym otoczeniu Twierdzy 
Wisłoujście, gdańskiego Pomnika 
Historii. 

Akademia Żeglarska skierowana 
jest do młodzieży w wieku 15-19 lat z 
Gdańska i okolic. Głównym celem 
jest edukacja w kierunku 
wychowania morskiego oraz 
umiejętności w żeglarstwie. 
UczestnicyUczestnicy Akademii dzięki 
profesjonalnej kadrze będą mieli 
szansę na rozwinięcie swoich 
umiejętności. Również będzie to 
okazja do poznania i wejścia w 
fascynujący świat profesjonalnego
jachtingu.

Ponadto uczestnicy poznają tajniki 
żeglarstwa regatowego na 
jachtach różnych klas. Młodzież 
nauczy się elementów 
wyposażenia, dowie się jak od 
podstaw przebiega przygotowanie 
jachtu do regat.
UczestnicyUczestnicy Młodzieżowej Akademii 
Żeglarskiej poznają tajniki 
żeglarskiej elektroniki, budowy 
jachtów i żagli. Również poznają 
tajniki pracy żaglomistrza, jak 
również dowie się jak wygląda 
proces projektowania i naprawy 
żagli. żagli. 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻEGLARSKA



MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻEGLARSKA
Młodzieżowa Akademia Żeglarska to unikalna okazja do poznania i wejścia w fascynujący świat 
profesjonalnego jachtingu. Szkolenie oparte na zasadzie Mistrz-Uczeń. Ważne są przy tym wyznaczone cele, 
plan, oczekiwania oraz wspólne zidentyfikowanie słabych i mocnych stron ucznia. Mistrzowie Świata w 
żeglarstwie przekażą kompleksową wiedzę opartą na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zdobytym na 
wodach całego świata. 

To wszystko zapewnią dla Państwa zawodnicy teamu 77Racing, którzy tworzą Młodzieżową Akademię 
Żeglarską, na której pokład serdecznie Państwa zapraszamy!

SCHEMAT ORGANIZACJI ZAJĘĆ
Poniedziałek

9:00

9:00-10:00

10:00-13:30
13:30-14:00
14:00-16:00

16:30

Rozpoczęcie szkolenia w Marinie 77 Racing, 
w Gdańsku przy Twierdzy Wisłoujście
Szkolenie teoretyczne z zakresu 
bezpieczeństwa, właściwego ubioru 
na wodę i BHP
Szkolenie z budowy jachtów
Przerwa
Szkolenie z tajników żeglarskiej elektroniki
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Wtorek
9:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-13:30
13:30-16:00

 16:30

Rozpoczęcie drugiego dnia szkolenia
Szkolenie oparte na zasadzie 
Mistrz-Uczeń, wyznaczenie planu, 
wspólne zidentyfikowanie słabych i 
mocnych stron ucznia
Szkolenie teoretyczne z tajników pracy 
żaglomistrza
Przerwa
Szkolenie praktyczne w warsztacie 
żaglomistrza
Podsumowanie drugiego dnia 
szkolenia

Środa
9:00

9:00-13:00

13:00-13:30
13:30-16:00

16:30

Rozpoczęcie trzeciego dnia szkolenia
Szkolenie z przygotowania jachtu do 
regat
Przerwa
Szkolenie na wodzie – trening nr 1
Podsumowanie trzeciego dnia 
szkolenia

Czwartek
9:00

9:00-11:00

11:00-11:30

11:30-15:30
16:30

Rozpoczęcie czwartego dnia szkolenia 
Szkolenie z Mistrzem – tajniki 
żeglarstwa regatowego
Zajęcia z doboru odzieży technicznej, 
prezentacja odzieży na jachcie 
oceanicznym Sailing Poland 
Szkolenie na wodzie - trening nr 2
Podsumowanie czwartego dnia 
szkolenia

Piotr Tarnacki
tel. +48 509 409 309

akademia@77racing.pl
www.77racing.pl

facebook.com/77racingclub
instagram.com/77racingclub

ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE
 

Liczba osób szkolonych na 1 jachcie: 4 osoby
Zabezpieczenie szkolenia przez motorówkę 
asekuracyjną oraz trenerską
Zapewnienie środków ratunkowych w postaci 
kamizelki asekuracyjnej
Koszulka z logo Akademia 77 Racing
Materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika 

UDZIAŁ W REGATACH ŻEGLARSKICH
 

Młodzieżowa Akademia Żeglarska przeszkoli 
żeglarzy gotowych do udziału w regatach. 
Jachty Akademii wraz z załogą złożoną z 
adeptów Akademii wystartują w regatach 
organizowanych na Zatoce Gdańskiej.
Rywalizacja w regatach takich jak Nord Cup, 
Żeglarski Puchar Trójmiasta czy Błękitna 
Wstęga Zatoki Gdańskiej. 

KADRA
 

Trenerzy i wykładowcy Akademii to 
doświadczeni zawodnicy teamu 77 Racing, 
żeglarscy sędziowie i arbitrzy międzynarodowi 
oraz żaglomistrzowie z firmy North Sails. 
Profesjonaliści w swoich dziedzinach, świetni 
żeglarze z doświadczeniem zdobytym 
na niemal wszystkich akwenach polskich 
i wielu zagranicznych.

PARTNERZY MŁODZIEŻOWEJ 
AKADEMI ŻEGLARSKIEJ
 

Mecenas Akademii: Energa Grupa Orlen 
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Patronat: Biuro Niepodległa
Patronat: Miasto Gdańsk
Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu
Patronat: Polski Związek Żeglarski
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Piątek
9:00

9:00-11:00

11:00-12:30
12:30-14:00

15:00

Rozpoczęcie piątego dnia szkolenia
Szkolenie praktyczne w warsztacie 
żaglomistrza
Szkolenie na wodzie – trening nr 3
Puchar Helly Hansen
Zakończenie turnusu
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