O Stowarzyszeniu Polska Flota Klasy Korsarz (PFKK).
Stowarzyszenie Polska Flota Klasy Korsarz (www.korsar.pl) wchodzi w skład
International Korsar Class Association (IKCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Klasy Korsarz), organizacji tworzonej przez narodowe związki klasy. Jesteśmy
również zrzeszeni w Polskim Związku Żeglarskim, dzięki czemu nasze regaty
wchodzą do ogólnokrajowego kalendarza amatorskich imprez regatowych.
PFKK zostało założone przez właścicieli 7 jachtów w 2005 roku w Swornych Gaciach
koło Charzykowych. Od tego czasu konsekwentnie promujemy rozwój klasy w
Polsce, co aktualnie doprowadziło do zwiększenia ilości zarejestrowanych Korsarzy
do ponad 70.
Stawia nas to obecnie na drugim miejscu pod względem liczebności wśród członków
IKCA. Od 2012 roku, w którym odbyły się Pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Klasy Korsarz, imprezy mistrzowskie przeprowadzane są co roku. Towarzyszy
im również Puchar Polski mający na celu wyłonienie załóg najbardziej aktywnych
przez cały sezon. Zwykle pomiędzy majem a październikiem PFKK organizuje ok.
8-12 imprez regatowych w całej Polsce. Od kilku lat polskie załogi czynnie
uczestniczą również w regatach organizowanych za granicą – na najlepszych
europejskich akwenach.
W Europie regaty korsarskie organizowane są praktycznie co weekend, pomiędzy
kwietniem a listopadem. Od lat prowadzona jest lista rankingowa załóg aktywnie
ścigających się, gdzie również można śledzić postępy polskich Korsarzy
www.segler-rangliste.de/korsar/de/#/ranking
Członkami PFKK są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, z najróżniejszym
doświadczeniem żeglarskim i regatowym, reprezentujący kilka pokoleń (zaczynając
od młodzieży młodszej, poprzez młodzież starszą i tę całkiem dojrzałą, a kończąc na
dziarskich emerytach). Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i
pracy społecznej, ale, zgodnie z prawem, może również przyjmować darowizny i
dotacje celowe od innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych.
Niezaprzeczalnym atutem PFKK jest rodzinna atmosfera i zaangażowanie
wszystkich członków. Regaty są nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również
wspaniałym miejscem spotkań ludzi, którzy się lubią. Stąd też staramy się, żeby
każda rywalizacja na wodzie była dodatkowo uatrakcyjniona bogatym programem
rekreacyjno- towarzyskim na lądzie.
Ze względów organizacyjnych PFKK jest podzielone na cztery Floty: Północną,
Centralną, Wschodnią i Zachodnią. Każda z nich zarządzana jest przez Szefa Floty
wybieranego co dwa lata. Tyle samo wynosi również kadencja Zarządu PFKK, na
czele której stoi Przedstawiciel Floty.

