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Filip Korczycki urodzony w 1982 roku, uprawia windsurfing od 14 lat.  
Od 1999 roku jest wychowankiem Mariana Brzozowskiego, najlepszego 
polskiego trenera, pod okiem którego szkolą się zawodnicy światowego 
formatu.  
Dzięki temu Korczycki trenuje u boku renomowanych sportowców tak-
ich, jak Wojtek Brzozowski – 6-krotny mistrz świata.  
Młody zawodnik nie ogranicza się jednak wyłącznie do działalności  
sportowej. Filip reprezentuje klub AZS Uniwersytet Warszawski.  
Barwy swojej uczelni reprezentuje jako POL 555.
 
Filip jest jednym z najlepszych  polskich zawodników, medalista  
Mistrzostw Polski w klasie Formuła Windsurfing oraz Slalom.

Sezon 2010 należy do najbardziej udanych sezonów w  
karierze zawodnika, po Mistrzostwach Europy w roku 2009 roku, w 
których to zajął bardzo dobrą dziesiątą pozycja na 80 sklasyfikowanych.  
 
W roku 2010 roku Filip wygrywał wyścigi w Mistrzostwach Polski  i w 
każdych zawodach stanął na podium.

Stale współpracuje ze Stevem Allenem jako sparing partner





 
 

ŚWIADCZENIA SPONSORSKIE

W ramach sponsoringu chcielibyśmy zaproponować Państwu 
następujące świadczenia:

- branding dwustronny 4 żagli windsurfingowych, w tym:

1. na każdym żaglu duże logo główne w górnej części żagla 
2. na każdym żaglu małe logo na dole żagla

- umieszczenie loga na spodzie deski
- branding samochodu teamowego
- logo sponsora na piance zawodnika
- logo sponsora na ubraniach teamowych
- dyspozycja zawodnika na imprezy firmowe, wraz z prezentacją sprzętu 
możliwością przeprowadzenia szkoleń windsurfingu
- umieszczenie flag na plaży przy stanowisku zawodnika
- pakiet zdjęć prasowych
- informacje prasowe z każdej rundy zawodów
- możliwość wykorzystania wizerunku zawodnika na potrzeby sponsora 
(po uzgodnieniu)





 
 

KALENDARZ 2010 - 2011

2010
 

Brasilian National Championships, 
20-24 października 2010
Brazil, Fortaleza - Racing

Fortaleza Grand Prix, 
25-31 października 2010
Brazil, Fortaleza - Racing



KALENDARZ 2010 - 2011

2011
-  przed sezonem około 80 dni treningu na polskim wybrzeżu oraz na Zalewie 

Zegrzyńskim

- trening w lipcu i sierpniu w Łebie w grupie czołowych światowych zawodników 
(Wojtek Brzozowski, Steve Allen, Ross Wiliams i in.)

- zgrupowanie w Łebie to conajmniej dwa dwa treningi dziennie na wodzie przy 
bardzo obleganej plaży zachodniej

50 dni na 14 zawodach, które odbędą się od kwietnia do grudnia w w Polsce i 
na Świecie, w tym starty w 

- Międzynarodowych Mistrzostwach Polski  
- Mistrzostwach Świata klasy Formuła Windsurfing
- Mistrzostwach Europy klasy Formuła Windsurfing

- starty w Baltic Cup
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