
     
                        

Na kolejne testy F2 i Arrows'a oczywiście z kolejnymi zawodami Pucharu F2 pojechaliśmy na jezioro 
Żywieckie. Tu jak zwykle wylądowaliśmy w pensjonacie Mega. Mega to nie tylko pensjonat - ale to najlepszy 

spot windsurfingowy na jeziorem a podejrzewam, że jeden z lepszych w Polsce południowej.  
   

  
 
Sobota:   

Dzień był upalny, a prognozy słabe (maksymalnie według nich powinno być 2 Bf) - ale okazało się lepiej - 
wiatr utrzymywał się na pograniczu 3Bf i co jakiś czas pojawiały się nieco mocniejsze podmuchy. Dzięki temu 
udało się rozegrać 5 wyścigów (z krótką przerwą po 3 pierwszych). Niestety znowu zabrakło trochę wiatru aby 

formuły ruszyły w pełnym ślizgu - i kolejna porażka w stosunku do desek z mieczem. Stąd też pierwszych 7 
miejsc zajęli deskarze na mieczówkach. Niepokonany Leszek i tym razem triumfował.  

Natomiast deski bez miecza stworzyły osobą ligę i walka o kolejne miejsca była zacięta.  
   

  
    

Po zawodach, krótka przerwa - ale tylko krótka - bo wiatr się wzmógł (nieco) i aż do wieczora udało się 
popływać, co prawda na dużych zestawach - ale non-stop w ślizgu - super! 

 

PUCHAR F2  

7-8.06.2003  
Jez.Żywieckie Pensjonat MEGA 

 wyniki

 zasady  

Strona 1 z 2F2 Polska - news

2011-03-07file://D:\Roboty Dziobaka\strony www\f2.com.pl - old\dodatki\iii_ed_ppf2_03.htm



 
  

Wieczorkiem pojechaliśmy do Wielkiej Puszczy (miejscowość położona jakieś 20 km od Żywca), tam w 
leśniczówce została dokładnie omówiona taktyka na następny dzień regat. Na kolacje był pstrąg i wódeczka -

bo rybka lubi pływać...... 
Niedziela:   

Niedziela była jeszcze bardziej upalna niż sobota. Tym razem wiatr nie dopisał - było go za mało - więc nie 
było więcej wyścigów. 

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę poddane testom zostały Power Glide - po zadowolonych minach 
deskarzy można przypuszczać, że deska jest OK...... 

  

   
   

 
     

         

Oto wyniki:  1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

1. Leszek Brzózka 
2. Marek Borys 
3. Jerzy 
Kaczmarski  
4. Janusz 
Gaworek  
5. Jerzy Schinohl  
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