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Największym kapitałem Poznańskiego Klubu Morskiego LOK od lat są jego Członkowie.
Klub z ponad 80-letnią tradycją żeglarską. Powstał w 1936 roku początkowo jako Liga
Morska, zawsze miał swoją siedzibę nad jeziorem Kierskim. Tworzymy sprzyjające warunki
do uprawiania sportów wodnych i

szkolenia młodzieży jak również podnoszenia

specjalistycznych kwalifikacji. Jesteśmy wszechstronni. Uprawiamy żeglarstwo sportowe,
turystyczne,

lodowe oraz prowadzimy prężną sekcję radioyachtingu. Dbamy o

pokoleniowe łączenie tradycji żeglarskich, rodzinną atmosferę i przyjazny klimat do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Jedni członkowie PKM LOK z powodzeniem uprawiają żeglarstwo morskie, dla innych
żegluga stała się sposobem na życie. Kto raz zaraził się sportem żeglarskim, ten z reguły przy
nim pozostaje do późnej starości. U nas możesz zakosztować rywalizacji i startować w
regatach, lub wybrać żeglugę turystyczną, jako idealną formę spędzania wolnego czasu. To pasja dla ludzi w każdym wieku. Tak
się dzieje właśnie i w naszym klubie, który ma i miał zawsze duże tradycje w szkoleniu żeglarskim, w szczególnie dzieci i
młodzieży. Praca z młodymi przynosiła oczywiście wyniki. Młodzi zawodnicy Klubu zajmowali czołowe lokaty w Mistrzostwach
Polski w klasach takich OKD, 420 i Cadet dziewcząt , w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w klasach Optimist, Laser 4,7,
Cadet. Jesteśmy wysoko klasyfikowani w klasyfikacji ogólnopolskiej jak również w Okręgu Wielkopolskim. Reprezentujemy
czołowy klub żeglarski LOK. Udowadnialiśmy to wielokrotnie startując w Mistrzostwach LOK, zajmując wysokie lokaty w
poszczególnych klasach i wygrywając klasyfikacje drużynowe.

Od połowy lat 50-tych ubiegłego wieku wyróżnia nas żeglarstwo lodowe. Obecnie dysponujemy liczną flotą klasowych bojerów
DN, oraz szkoleniowych dla dzieci Ice-Optimist. Prowadzimy dla młodzieży ogólnodostępne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
Zdobyliśmy wiele tytułów kraju, oraz liczne sukcesy reprezentując w Europie, USA oraz (i tu ciekawostka) Afryce, na bojerach
kołowych. W tym roku Polski Związek Żeglarski, wraz Polską Flotą DN obchodzi jubileusz 50-cio lecia wprowadzenia w Polsce
przez członków naszego klubu bojera amerykańskiej klasy DN, na którym polscy zawodnicy zdobyli największą liczbę tytułów
Mistrza Świata i Europy ze wszystkich dyscyplin sportowych w naszej historii sportów zimowych.

Chcesz poznać uroki żeglarstwa, obcowania z naturą, rywalizacji sportowej? Serdecznie zapraszamy!
Trener: Zbigniew Michalski, @: osk_michalski@interia.pl, tel: +48 502 307 190
Komandor ds. szkolenia młodzieży, Dariusz Żeberski, @: darekpol97@wp.pl, tel: +48 508 183 120
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