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Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos 

Sprawozdanie pisemne do konkursu o „Błękitny Spinaker” 2016 

Stowarzyszenie Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos łączy osoby, których celem rozwój żeglarstwa 
regatowego i współzawodnictwa z poszanowaniem tradycji żeglarskiej i dobrych obyczajów. Zorganizowało po 
raz kolejny cykl regat żeglarskich pod nazwą Żeglarskie Grand Prix Mrągowa. Imprezy rozgrywane są za 
każdym razem w Mrągowie na jeziorze Czos. W regatach wzięło udział ponad 350 żeglarzy, a podczas 
imprezach towarzyszących ponad 2500 osób.  

Zasadą ŻGP Mrągowa jest udział jak najszerszej grupy żeglarzy w regatach. Żeglarze startowali na swoich 
jachtach w dwóch grupach: otwarto pokładowych i kabinowych bez żadnych innych podziałów. Finał odbył się 
na jednakowych jachtach: Sigma 600, które specjalnie sprowadzono na zawody. Punktacja w eliminacjach 
składała się z sumy punktów za udział i za zdobyte miejsce. Dodatkowo nagradzane były załogi z najmłodszymi 
uczestnikami i uczestnikami którzy pokonali najdłuższą drogę na zawody. MTR Czos dążąc do osiągnięcia 
swoich celów został członkiem PZŻ, PPJK, uzyskał dofinansowania w ramach grantów gminy miejskiej 
Mrągowo, nawiązał bliską współpracę z ISSA, WOPR Mrągowo, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, 
klubem Baza Mrągowo, oraz pozyskał do współpracy ponad trzydziestu sponsorów prywatnych i 
instytucjonalnych. Realizował program rozwoju sportu w Mrągowie pt „Sport zmienia Mrągowo” Jednym z 
wielu ciekawych elementów, które wprowadzono podczas rozgrywania ŻGP Mrągowa to zapewnienie kibicom 
możliwości aktywnego kibicowania. Na każdą imprezę przygotowany został przez sponsora cyklu bezpłatny 
tramwaj wodny, który robił co pół godziny rejsy na trasę zawodów. Podczas pierwszych, czwartych i ostatnich, 
regat finałowych zapewniony został komentator , który na lądzie wyjaśniał sytuację na trasie. Każdy z 
uczestników regat otrzymywał nagrodę w losowaniu. Były to zazwyczaj drobne upominki, choć zdarzały się 
również cenne przedmioty i usługi. 

1. 7-8 maja 2016 – Siwik Holiday Cup 2016 – Mrągowo Open, eliminacja PPJK 
2. 4 czerwiec 2016 – Stomasz Cup 2016 
3. 18 czerwiec 2016 – Arkodach Cup 2016 – Błękitna Wstęga j. Czos 
4. 2 lipiec 2016 –Hotel Anek Cup 2016 Festiwal Żagli ISSA 
5. 6 sierpień 2016 – Hotel Mercury Mrągowo Cup 2016 
6. 27 sierpień - Hotel Zamek Ryn Cup 2016,  finał ŻGP Mrągowa 

Ad. 1 Pierwsza impreza otwierająca sezon żeglarski zorganizowana została z PPJK i był pierwszą eliminacją ŻGP 
Mrągowa  2016 i PPJK 2016.  Żeglarze mieli więc wiele powodów do uczestnictwa. Na start przybyło 28 załóg, 
w tym aż 18 z różnych, często dalekich, zakątków Polski. W ciągu dwóch dni rozegrano 7 wyścigów : 6 krótkich 
systemem trójkąt-śledź oraz jeden wyścig długodystansowy dookoła mrągowskiej wyspy. Regaty okazały się 
wymagające. Organizator za każde miejsce na podium w klasyfikacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, 
oraz dla najlepszych ekip Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa dawał unikalne puchary. Oprócz tego, każda 
załoga w każdej klasyfikacji dostała pamiątkowy dyplom za zajęte miejsca. Zarówno w piątek, jak i w sobotę, 
odbyły się imprezy integrujące polskie środowisko żeglarskie. Pierwsza impreza odbyła się w hotelu Siwik 
Holiday, na której mogliśmy usłyszeć niezwykle utalentowaną Natalię Zarębę ze Szczytna, oraz znanego 
mrągowskiego śpiewaka Przemka Maruchacza. Po sobotnich zmaganiach odbyło się after party w restauracji 
Estrada pod amfiteatrem w Mrągowie , gdzie odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów, 
oraz koncert zespołu „Szybki Montaż”. Regaty zakończono na promenadzie Mrągowskiej w otoczeniu bardzo 
licznych kibiców. 

Galeria zdjęć / relacja video 

Ad. 2 W dniu 4 czerwca 2016 roku na malowniczo położonym jeziorze Czos odbyły się regaty eliminacyjne ŻGP 
Mrągowa 2016 – STOMASZ Cup. Na start zgłosiło się 17 załóg z całej Polski. Tradycyjnie regaty składały się z 4 
wyścigów: 3 wyścigów krótkodystansowych i jednego długodystansowego, oraz wyścigu o 3 dzwony. 
Podmuchy do 5 B wymagały czujności. W kabinach rywalizację okrasił pojedynek dwóch Tango, w otwartych 
Wiktor Plitkin przedstawił jednoosobową łódkę z otwartą pawężą Aero2, która dynamicznie konkurowała z 
Laserem Łukasza Cagara. Warunki wiatrowe i poniekąd trasa dały możność pokazania prędkości 

http://www.regaty.mragowo.pl/mtr-czos-2/
http://www.sportzmieniamragowo.pl/aktualnoscii/zeglarstwo/611-hotel-zamek-ryn-cup-2016-final-zgpm-2016
http://www.regaty.mragowo.pl/siwik-holiday-cup-2016-mragowo-open/
http://www.regaty.mragowo.pl/stomasz-cup-2015/
http://www.regaty.mragowo.pl/arkodach-cup-2016-bw-j-czos/
http://www.regaty.mragowo.pl/2-07-hotel-anek-cup-2016-fetiwal-zagli-issa/
http://www.regaty.mragowo.pl/06-08-hotel-mercury-cup-2016/
http://www.regaty.mragowo.pl/27-08-hotel-zamek-ryn-cup-2016-final-zgp-mragowa-2016/
http://ppjk.pl/
http://www.regaty.mragowo.pl/galeria-siwik-holiday-ppjk-2016/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Kyt_1RXXHTU
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katamaranów. Właśnie katamarany, zwłaszcza Marka Karawajczyka – Necra dystansowały stawkę. Miło było 
popatrzeć na przyspieszenie łódek dla których Czos zazwyczaj jest mniej łaskawy. 

 Na zakończenie regat odbył się jeszcze specjalny wyścig firmy STOMASZ — wyścig o ręcznie wykonane na 
zamówienie sponsora 3 dzwony żeglarskie, który polegał na przepłynięciu wyznaczonej w trakcie regat trasy z 
użyciem wszelkich możliwych żagli i środków z wyłączeniem silników. Trasa wiodła w stronę mrągowskiego 
molo, które należało klepnąć ręką jednego z załogantów, wrócić na jezioro, opłynąć półwysep i wyspę 
kormoranów i na metę. Start i zwrot na molo dostarczył żeglarzom i kibicom mnóstwo emocji, ponieważ w 
stronę molo łógki płynęły podczas porywistego szkwału. Wygrała załoga na katamaranie. 

W trakcie after party tradycyjnie już odbyło się losowanie nagród , które ufundowali sponsorzy i organizatorzy 
regat. Podczas zakończenia wystąpił zespół Blues 4 Cash, którego koncert stworzył niesamowitą regatową 
atmosferę. 

Galeria  /  Relacja video 

Ad. 3 Arkodach Cup Błękitna Wstęga J. Czos. Było o co walczyć, tytuł najszybszej łódki w wyścigu o Błękitną 
Wstęgę j.Czos, tytuł o zwycięzcę regat w kategoriach kabinowych i otwartopokładowych, oraz super nagrody 
stanowiły łakome kąski. Los sprawił że były to 14 regaty organizowane przez MTR Czos w swojej historii, a 
liczba załóg poświadczyła ten fakt. W programie imprezy przewidziano rozegranie 4 wyścigów w tym 
ostatniego długodystansowego o Błękitną Wstęgę, wieczorem o 19 After Party w Cafe Estrada, oraz koncert 
utalentowanego muzyka i autora piosenek żeglarskich Pana Przemka Maruchacza. W historii jeziora Czos 
wyścig o Błękitną Wstęgę rozograno po raz trzeci.  Błekitną Wstęgę 2016 wygrywa Marek Karawajczyk na 
Necra. 

Galeria 

Ad.4  Regaty żeglarskie podczas Dni Mrągowa na jeziorze Czos stają się tradycją. 2 lipca w sobotę MTR Czos 
zorganizował regaty żeglarskie Hotel Anek Cup 2016 - Festiwal Żagli ISSA, które były przedostatnią eliminacją 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2016. Regaty rozpoczęło w Ekomarinie Mrągowo przywitanie żeglarzy i 
gości przez  Komandora regat Karola Góralczyka, gospodarza Mrągowa Panią Burmistrz Otolię Siemieniec, 
przedstawiciela sponsora tytularnego Filipa Klecana i Prezesa ISSA Pana Tomasza Lipskiego. ISSA po raz trzeci 
współpracowała z MTR Czos. Współpraca układa się znakomicie i doskonale wróży na przyszłość 

Regaty rozpoczął  wyścig rodzinny, którego pomysłodawcą i patronem była ISSA. W wyścigu oprócz wyniku 
sportowego liczyła się również ilość załogantów na łódce z tej samej rodziny. Zwycięzcą wyścigu rodzinnego 
została rodzina Chodkowskich, gdzie pięciu członków jednej rodziny na jachcie Misja rywalizowało  również z 
pięcioosobową rodziną Dymerskich. Tu należy odnotować fakt, że rodzinie Dymerskich dzielnie „walczyła”  
siedmiotygodniowa tygodniowa Maja Dymerska, która jak opowiedzieli rodzice smacznie zasnęła w trakcie 
halsówki. 

Wyścig rodzinny po krótkiej trasie był przygrywką do rywalizacji w Ramach ŻGP Mrągowa. Rozegrano 
tradycyjnie 3 wyścigi krótkodystansowe i jeden długodystansowy wokół wyspy. Trasa trójkąt śledź, gdzie 
wyścigi trwały po ok 30 minut i wyścig długodystansowy dookoła wyspy trwający ok jednej godziny i 20 minut 

pozwoliła kibicom żeglarstwa na świetną obserwację rywalizacji, z żeglarzom na walkę o sławę i nagrody  

Uroczystość zakończenia regat odbyła się w Hotelu Anek – siedzibie sponsora tytularnego. Wszyscy żeglarze 
zostali bardzo serdecznie przyjęci. Uroczystość rozdania pucharów, dyplomów i nagród zostanie na długo nam 
w pamięci.  

Mała Maja Dymerska jako najmłodszy zawodnik otrzymała specjalna nagrodę od ISSA. Emocje podczas 
losowania nagród, również dopisywały zwłaszcza, gdy mali pomocnicy losowali Bal Sylwestrowy w Hotelu 
Anek, czy zegarek regatowy Ronstana. Po raz kolejny poświadczamy, że Hotel Anek to prawdziwa przystań, 

http://www.regaty.mragowo.pl/stomasz-cup-2015/galeria-regat/
https://www.youtube.com/watch?v=QAhfGK1mPSE
http://www.regaty.mragowo.pl/galeria-arkodach-cup/
http://www.ckit.mragowo.pl/strona/imprezy-kulturalne/dni-mragowa.html
http://issa.com.pl/mragowo-4-lipca-festiwal-zagli-issa/
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gdzie można znaleźć wytchnienie i odpoczynek. After Party zorganizowane zostało na tarasie hotelowym w 
bezpośredniej bliskości jeziora. Po drugiej stronie Czosu w amfiteatrze brzmiały dzwięki koncertów Natalii 
Nykiel i Coma.  

Galeria 

Ad. 5 Regaty Hotel Mercure Mrągowo Cup 2016  odbyły się 6 sierpnia. Regaty były piątą, ostatnią eliminacją 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2016. Na start zgłosiło się 20 załóg: 11 w grupie jachtów kabinowych i 9 w 
otwarto pokładowych. Do grona żeglarzy którzy od maja walczą w eliminacjach dołączyli nowi: goście z poza 
Mrągowa Kuba Gajewski z załogą na Mejestic 24 „Uhuru”, Sławek Sękowski z załogą na Micro „Magic Dragon”, 
oraz mrągowianie Maciek Majak z załogą na Kielzuvogel „la Paloma” i  Czarek Żebrowski z załogą na Flying 
Sailor „Mati”. Regaty były organizowane na terenie kompleksu plażowo-portowego Hotelu Mercure 
Mrągowo, a dodatkową atrakcją był przygotowany przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 
Ekofitnik. Odbywał się on pod patronatem Burmistrza Mrągowa. Ekofitnik to pierwsza edycja imprezy 
promującej ekologiczne odżywianie i ruch na Świerzym powietrzu w stylu ćwiczeń fit. W programie były 
prezentacje różnych form masażu i fizykoterapii, pokazy i degustacje regionalnych potraw, konkurs dla dzieci 
budowania tratwy, pokazy WOPR. Impreza organizowana była przez FOWJM i UM Mrągowo przy udziale MTR 
Czos i WOPR. 

 

Zawody rozpoczęły się punktualnie o 12.30 

Ostatecznie w klasyfikacji jachtów kabinowych zwyciężył Jakub Malicki na Delpia 24 OD, wraz z Jerzym 
Penczonek, Pawłem Żelaznym i Kacprem Malickim. Drugie miejsce zajęła ekipa Delphi 24 OD w składzie: 
Grzegorz Pieczko, Lucyna Pieczko, Błażej Bednarczyk i Patryk Bednarczyk. Tuż za nią uplasowała się załoga 
„Uhuru” Majestic 24: Jakub Gajewski, Błażej Michna, Mateusz Dyszkiewicz i Daniel Olszak. W grupie łodzi 
otwarto pokładowych niepodzielny prym wiedli Marek Karawajczyk oraz Justyna Olczak na Necra. Na drugim 
stopniu podium uplasowali się ekipa: Marcin Dobrosielski, Maciej Ponikowski, na omedze , którzy zwyciężyli 
na remisie. Trzecie miejsce zdobył Wiktor Plitko pływający na aero 2 – „Popierdółce”. 

Wieczorem afterparty i zakończenie regat w Hotelu Mercure w sali Carmen. Zwycięzcy poszczególnych grup 
wygrali Sylwester 2016/2017. Biesiada w świetnej atmosferze trwała do 23. 

Galeria  

Ad. 6  W sobotę 27 sierpnia odbyły się finałowe regaty cyklu Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2016 – regaty 
Hotel Zamek Ryn Cup 2016. Sponsorem tytularnym regat był znany z „legendarnej gościnności” Hotel Zamek 
w Rynie.  Zgodnie z regulaminem na start regat stawiło się osiem załóg. Osiem wyścigów jednego dnia, to dość 
niespotykana sprawa na regatach amatorów. Wyzwanie było trudne. Aby całkowicie wyrównać szanse załóg 
regaty odbyły się w systemie przesiadkowym co uczyniło regaty bardziej interesujące. 

Organizator regat MTR Czos wynajął osiem łodzi Sigma 600 z Akademii Kusznierewicza. Finaliści  dzień 
wcześniej zaangażowali się w przygotowania jachtów i często samodzielnie przywozili i odwozili łódki z portu 
w Kamieniu.  Portem regat była Ekomarina w Mrągowie, której pomost z platformą widokową stanowił 

http://www.regaty.mragowo.pl/galeria-3/
http://mragowo24.info/news/4246-ekologicznie-zdrowo-i-sportowo-czyli-i-mazurski-ekofitnik
http://www.regaty.mragowo.pl/06-08-hotel-mercury-cup-2016/wyniki/
http://www.regaty.mragowo.pl/finalisci-zgp-mragowa-2016/
http://www.regaty.mragowo.pl/wp-content/uploads/2016/07/Regaty-Mazury-Mr%C4%85gowo-2016-ekofitnik.jpg
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wspaniały punkt obserwacyjny.  Tradycyjnie, oprócz wyścigów finałowych zaplanowano rozegranie 
długodystansowego wyścigu towarzyszącego, aby jak największa liczba żeglarzy mogła uczestniczyć w 
żeglarskim święcie na Czosie. 

Na odprawie sterników rozlosowano jachty. Wyścigi wystartowała sędzia regat Pani Iza Świąć z mężem 
Przemysławem Świąć o godzinie 11.15. 

Od początku zawodów dwie załogi wyróżniały sie na tle pozostałych. To Marcin Dobrosielski z załogą i Darek 
Bałdyga z załogą, którzy byli obrońcami tytułu z 2015 roku zaciekle  walczyli o punkty. Za sprawą układu 
losowań łódek najpierw Darek startował na szybszych łódkach, po kilku wyścigach to Marcin deptał po piętach 
i to on wygrywał wyścigi. Nadmienić trzeba, że po przedostatnim wyścigiem różnica punktowa była 
minimalna. Niespodzianka wisiała na włosku, a  sternikom i załogantom zaczęły puszczać nerwy. Darek w 
ostatnim wyścigu po nieudanym starcie podłamany popłynął do portu. po dokładnym przeliczeniu punktów 
okazało się że obie załogi zakończyły regaty na remisie ! Stosunek zwycięskich wyścigów był korzystniejszy dla 
Darka Bałdygi (3:2) i to On po raz trzeci odbierze puchar za zwycięstwo Żeglarskiego Grand Prix Mragowa. 

Załoga która zajęła trzecie miejsce to żeglarze z poza Mrągowa Kuba Malicki z załogą, rówież wywalczyli dwa 
razy pierwsze miejsca, jednak kilka razy również punktowali w dołach tabeli i nie mogli włączyć się do walki o 
zwycięstwo. 

Ciekawa sytuacja wytworzyła się w środku tabeli, bo tutaj zawodnicy tasowali się co chwila zamieniając się 
pozycjami i tak trzy załogi od miejsca czwartego do szóstego zakończyły regaty na remisie ! Daje to obraz jak 
wyrównany był poziom większości załóg. Czarny koń rozgrywek Marek Karawajczyk musiał pogodzić się ze 
słabszą dyspozycją swojej załogantki Justyny, która przechodziła rekonwalescencję po wyczerpującej chorobie, 
najmłodszy sternik w stawce Łukasz Cagara z załogą zamknął klasyfikację finalistów 2016. 

Cennym elementem rywalizacji był również fakt że na pięciu z ośmiu łodzi pływały kobiety ! Bardzo nas to 

cieszy, bo wiadomo że nie każdy może wygrać, a widok żeglarek zawsze łagodzi męskie rozdmuchane ego  

Zakończenie regat odbyło się na scenie mrągowskiego amfiteatru podczas koncertu Folk & Szanty 2016 — 
Pożegnanie wakacji. Na imprezie zjawiło się dużo sympatyków żeglarstwa i dobrej zabawy. Na początku 
wystąpili laureaci festiwalu „To mi w duszy gra”. Później znane sympatykom żeglarstwa i szant mrągowskie 
zespoły: Przemek Maruchacz oraz Szybki Montaż. Gwiazdą wieczoru był zespół Enej, który rozruszał do 
szaleństwa mrągowską publiczność. 

Galeria  / Galeria 2 / zapowiedź radiowa 

Sezon 2016 uważamy za bardzo udany, organizacja całego cyklu kosztowała MTR Czos dużo wysiłku, pracy i 
zaangażowania. Za sprawą szerokiej współpracy z mediami w tym TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Zet Gold, 
docieraliśmy do szerokiej rzeszy odbiorców. Na bieżąco prowadziliśmy wątki na dwóch największych forach 
żeglarskich: mazury.info.pl i sailforum.pl. Nasz profil na Face Book „Regaty Czos” posiada 500 polubień. 

Relacje z imprez umieszczane były na następujących portalach internetowych:regaty.mragowo.pl / 
mragowo.pl / mragowo24.info / mazury.info.pl / zagle.com.pl sportzmieniamragowo.pl / wama-sport.pl / 
zeglarstwo.pl / a pod koniec cyklu w WWW.sailing.org.pl 

Uważamy, że osiągnęliśmy bardzo wiele. W poprzednim sezonie nasza praca została doceniona przez kapitułę 
sportu mrągowskiego i poprzednia edycja została wyróżniona tytułem Najlepszej imprezy sportowej w 2015 
roku. 

 

http://www.mragowo.pl/pl/aktualnosci/4470-koncert
http://www.mragowo.pl/pl/aktualnosci/4470-koncert
http://www.regaty.mragowo.pl/galeria-final-2016/
http://mragowo24.info/news/4305-enej-zagral-na-zakonczenie-wakacji-fotorelacja
http://www.regaty.mragowo.pl/relacja/16-czos-regaty2-21/
https://www.facebook.com/RegatyCzos/
http://www.regaty.mragowo.pl/
http://www.mragowo.pl/
http://www.mragowo24.info/
http://www.mazury.info.pl/
http://www.zagle.com.pl/
http://www.sportzmieniamragowo.pl/
http://www.wama-sport.pl/
http://www.zeglarstwo.pl/
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Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos 

 

Rozwijając nasz projekt czerpiemy wzory z  regat organizowanych przez PPJK, WTR Warszawa, czy 
zakończonego projektu ŻGP Mazur, choć staramy się wyróżnić na tle pozostałych poprzez wykorzystanie 
rozbudowanej w Mrągowie infrastruktury nadbrzeżnej w postaci portów, hoteli, amfiteatru i włączyć 
właścicieli, lub zarządców do aktywnej współpracy przy organizacji. Wielu z naszych sponsorów to właściciele 
hoteli z nad jeziora Czos. Sprawia to współpraca oparta jest na wspólnym interesie i rokuje stały rozwój. 

Impreza przez nas organizowana ma bardzo otwarty charakter o niskich kosztach uczestnictwa i zapewnieniu 
zawodnikom wysokich standardów organizacyjnych i informacyjnych. Z każdej imprezy na bieżąco realizowana 
jest relacja prasowa i galeria fotograficzna. Z wielu realizowany jest film umieszczany w Internecie. Oprawa 
otwarcia i zamknięcia regat zdecydowania nas wyróżnia na tle podobnych imprez. Każda impreza była 
oplakatowana i przedstawiona w mediach radiowych.  

Za sprawą rozbudowanej i efektownej oprawy staramy się stworzyć platformę w której sponsorzy 
współpracujący z MTR Czos  odnajdą pole dla prezentacji swoich dokonań, firm, czy produktów. Ciągłość 
projektu od maja do września, pozwala poprzez żeglarstwo regatowe amatorów wypromować Mrągowo i j. 
Czos jako atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku. 

MTR Czos jako członek PZŻ po raz pierwszy przystępuje do konkursu Błękitny Spinaker. Liczymy na przychylną i 
życzliwą ocenę naszych dokonań. Niezależnie od wyników gratulujemy organizatorom pomysłu, a uczestnikom 
konkursu powodzenia. 

 

                                                                                                                   
Ahoj ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego  Czos 

Karol Góralczyk 

 

 

 

 


