Skuter wodny i kamper - idealne połączenie [FOTO/VIDEO]
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W miniony weekend ruszyliśmy do Jeziorska - to największy akwen i zbiornik retencyjny w
regionie łódzkim. To właśnie tam odbyła się IV Runda Mistrzostw Polski na skuterach
wodnych. Nie zabrakło emocji, pięknej pogody i dużego akcentu związanego z
caravaningiem.
Sam akwen wodny jest bardzo doceniany zarówno przez samych uczestników zmagań, jak i
„zwykłych” turystów, którzy przybywają tu na wypoczynek. Już w ubiegłym roku wypowiadano się w
bardzo ciepłych słowach na ten temat. Zapowiadano, że może to być impreza cykliczna. I tak
też się stało - w tym roku po raz kolejny zorganizowano tam rundę Mistrzostw Polski.
Na linii startu pojawiły się potężne maszyny potrafiące rozwijać prędkości rzędu 150 km/h na
wodzie. Łącznie zawody rozegrano w czterech różnych kategoriach (różnice wynikają przede
wszystkim ze względu na moc maszyn), pierwszy dzień w całości poświęcony był profesjonalistom.
Niedziela natomiast to propozycja dla tych, którzy amatorsko pływają takimi maszynami lub dopiero
chcieliby zacząć to robić. Nowością w tym roku były zawody Ladies Spark Cup, które, jak nazwa
sama wskazuje, przeznaczone były wyłącznie dla Pań (nawet dla tych, które nie posiadały własnej
maszyny).

Podczas całej imprezy nie zabrakło wielu różnych atrakcji dodatkowych. Pominiemy tu już fakt samej
piaszczystej plaży, na której było można skorzystać z uroków pięknej, słonecznej pogody. Prócz niej
organizatorzy zadbali chociażby o zabawy dla najmłodszych (dmuchane zamki, koła na wodzie), ale
też dla tych nieco starszych. Ci ostatni mieli możliwość np. przejażdżki najnowszymi samochodami
marki Audi (w tym nowym Q8) dzięki dealerowi Audi Centrum Łódź. Nie można było narzekać na
zaplecze gastronomiczne czy obsługę dźwiękowo-muzyczną. Spiker na bieżąco informował o
przebiegu zawodów i dynamicznie komentował zmagania uczestników.
Co ma do tego wszystkiego caravaning? Na miejscu zobaczyliśmy trzy różne ekipy, które przyjechały
ze swoim „domkiem na kołach” i przy okazji przyciągnęły za sobą skutery wodne. To bardzo
popularne połączenie dwóch, różnych form wypoczynku. Większość kamperów może ciągnąć
naprawdę ciężkie przyczepy (nawet 3,5 t), więc wystarczy posiadać kategorię B+E prawa jazdy aby
cieszyć się olbrzymią frajdą pływania na wodzie.
Co więcej, samo Jeziorsko do tego zachęca. To właśnie tutaj zlokalizowany jest Ośrodek
wypoczynkowo-żeglarski „Rafa-Jeziorsko”. Na miejscu znajdziemy kemping z pełnym zapleczem
sanitarnym, slip do wodowania sprzętu wodnego, zadbaną i czystą plażę oraz wypożyczalnię sprzętu
wodnego. I to wszystko w odległościach od siebie nie większych niż 100 metrów.
Sam kemping zasługuje na osobny akapit. Miejsca jest sporo, na miejscu możemy zrobić nawet
patent motorowodny, znajdziemy tu wypożyczalnię rowerów, altanę grillową, kawiarenkę letnią.
Są boiska i dostęp do Wi-Fi. Koszt postawienia kampera to 25 zł, za osobę zapłacimy 15 zł. Pełny
cennik jest dostępny tutaj http://www.rafa-jeziorsko.eu/
My bawiliśmy się podczas IV rundy wyśmienicie. Na plus warto zaliczyć same zawody jak i
organizatorów (to m.in. firma PRIMA-JET), którzy są bardzo otwarci i pełni pasji do tego, co robią. Z
pewnością za rok pojawimy się na zawodach, być może sami pojedziemy kamperem by pośmigać tam
na naszych skuterach wodnych. Polecamy!
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