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Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24 zostało założone przez ludzi, którzy od lat działają 
aktywnie na rzecz rozwoju żeglarstwa regatowego w Polsce. W ocenie środowiska 
regatowego najlepszym pomysłem na propagowanie i rozwój żeglarstwa regatowego 
w Polsce jest stworzenie klasy monotypowej, która wg założeń wyrównuje szanse 
wszystkich zawodników, gwarantuje stałość przepisów i rozwój floty jachtów na długie lata. 
Przepisy Klasy Delphia 24 One Design zostały napisane w oparciu o zalecenia 
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF.

Cykl regat o Puchar Polski Klasy Delphia 24 One Design rozgrywany jest pod patronatem 
Stowarzyszenia Regatowego Klasy Delphia 24. Jego celem jest wyłonienie najlepiej 
żeglującej załogi i jachtu w sezonie żeglarskim przy jednoczesnym promowaniu Sponsorów. 
Regaty o Puchar Polski Klasy Delphia 24 One Design są imprezą otwartą dla wszystkich 
zawodników startujących na jachtach tej klasy. Regaty są widowiskowe. Odbywają się w 
najbardziej znanych ośrodkach żeglarskich kraju.
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Proponujemy umieszczenie znaków reklamowych Państwa firmy 
na jachcie Delphia 24. 

W zależności od wybranego pakietu: GOLD, SILVER lub 
STANDARD  odpowiednie miejsca na jachcie: fragment burty lub żagla, 
jak również elementy ubrań galowych i sportowych załogi wraz 
z wyposażeniem zostaną pokryte Państwa znakami reklamowymi.

Dostępny jest również pakiet PLATINUM, który daje wyłączność 
reklamodawcy: cały kadłub wraz z żaglami oraz ubrania załogi wraz 
z wyposażeniem zostają przygotowane w odpowiedniej kolorystyce 
i symbolice zgodnej z systemem identyfikacji Państwa firmy.  
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 jest widoczna dla osób uprawiających sporty wodne 

 jest widoczna dla kibiców i turystów na brzegu  

 dociera do grupy preferującej aktywny wypoczynek

 dociera w atrakcyjne miejsca - kurorty wypoczynkowe

 przykuwa uwagę - brak efektu opatrzenia 

 jest pozytywnie i prestiżowo odbierana 

 regaty są obecne w mediach i materiałach prywatnych

 regaty branżowe umożliwiają dotarcie do określonej grupy

Reklama na jachcie:



Typ balastu/kila miecz 
Długość całkowita (LOA) 7,70 m 
Długość kadłuba 7,32 m 
Największa szerokość 2,50 m 
Zanurzenie maksymalne 1,62 m 
Masa całkowita jachtu 900 kg  
Masa balastu 250 kg  

2Pow. żagla głównego (grot) 21,00 m
2Pow. żagla przedniego (fok) 1 0,22 m  

Wysokość masztu (całkowita) 9,50 m  
Wys. masztu (od wody) 10,72 m 
Wysokość z balastem 1,55 m 
Wysokość bez balastu 1,55 m 
Szerokość do transportu 2,50 m  
Długość do transportu 7,70 m  
Kategoria CE C - 5 

Dane techniczne:

Delphia 24 Sport, którego premiera odbyła się na Targach Wiatr i Woda 2006 roku 
w Warszawie, to pierwszy polski jacht tej wielkości w założeniu projektowany i wykonywany 
tylko do żeglarstwa regatowego. Konstruktorem Jachtu jest znany i doświadczony polski 
projektant Andrzej Skrzat, zaś producentem największa polska stocznia DELPHIA 
YACHTS KOT.

Jacht DELPHIA 24

PERIMETRON
ul. Marka Hłaski 21
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