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Nowa Klasa C Kombi.
To, co najlepsze, nie zna alternatywy.
Mercedes-Benz przedstawia nową generację Klasy C w wydaniu kombi. Jeszcze piękniejsza i nowocześniejsza,
niż mógłbyś przypuszczać. Przekonaj się, jakie zrobi na Tobie wrażenie i jak wiele zabierzesz z nią w podróż!
www.mercedes-benz.pl

A Daimler Brand

już od 1599 PLN*

Klasa C Kombi 180 – zużycie paliwa (średnio) – 5,5 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 128 g/km.
*Rata miesięczna netto dla Klasy C Kombi w ofercie leasingu dla przedsiębiorców z 10-procentową wpłatą własną, okres umowy: 48 miesięcy,
przebieg całkowity: 80 000 km. Oferta Lease&Drive Basic Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
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CZARTER JACHTÓW MORSKICH
W sezonie 2015 mamy przyjemność zaproponować
Państwu czarter jachtów morskich typu Delphia 37.3,
Delphia 40.3 i Delphia 47 oraz premierowego modelu
jachtu spacerowo-motorowego Nautika 1100 Soley.

MARINA DELPHIA
ul. Przełom 24
80-643 Gdańsk
tel. (58) 35 05 500
REZERWACJA:
BARBARA GRZEMPCZYŃSKA
tel. (22) 420 35 05
tel.kom. 668 868 226
e-mail: czarter@delphiayachts.pl
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racamy po zimowej przerwie! Z nadzieją i radością, bo szykuje się gorący sezon. Choć daleko
nam do zachodnioeuropejskich standardów jeżeli chodzi o rolę i pozycję
żeglarstwa – jako sportu to jednak zmiany widać.
Mam tutaj na myśli skłonność do finansowania żeglarstwa, sponsoringu i tzw. mecenatu, a o czym
mówią bohaterowie naszych tekstów. W ubiegłorocznym sezonie na łamach W Ślizgu! mówił o tym
m.in. Zbigniew Gutkowski, a teraz Karol Jabłoński.
Żeglarstwo sportowe, wyczynowe wciąż nie jest doceniane przez firmy jako forma promocji ich marek,
do tego dochodzą wciąż skromniejsze możliwości
polskich firm niż ich zachodnich konkurentów. To
wszystko przekłada się na to, że nie stać nas jako
kraju na budowanie teamów mogących skutecznie
rywalizować w największych regatach świata. Ale...
nie od razu Rzym zbudowano. Są jaskółki w postaci
coraz liczniejszych regat i projektów łączących biznes i żeglarstwo. Tradycyjnie pierwszoplanową rolę
odgrywa Trójmiasto, gdzie praktycznie w sezonie
nie będzie weekendu bez regat. Chodzi oczywiście
o żeglarstwo sportowe, bo nad nim właśnie pochyla się W Ślizgu!
Bardzo bogaty kalendarz ma Sopot, gdzie tylko
w czerwcu odbędą się m.in. Moth Euro Cup, Mistrzostwa Świata w klasie Raceboard czy Mistrzostwa Polski klasy F18, pod koniec lipca sławne
Energa Sopot Match Race, a w sierpniu finał Energa
Sailing Cup. Gdańsk stawia m.in. na Nord Cup, a
Gdynia na Gdynia Sailing Days, Mistrzostwa Europy
Laser (Masters) i Grand Prix 49-er. Po raz kolejny też
Trójmiasto organizuje Żeglarski Puchar Trójmiasta.
Równolegle rozwijają się nowe projekty zachęcające przedstawicieli biznesu do regatowych prób

na stricte regatowych jednostkach. Mam na myśli
sopocką Biznes Ligę czy Energa Sail 2 Biznes. W Ślizgu! będzie wszędzie tam obecny. Także na Helu,
gdzie króluje żeglarstwo deskowe. Ale i nie tylko.
O tym jak ważne są sportowe imprezy wiedzą też
mniejsze ośrodki wybrzeża. Puck ma mocny kalendarz (Puchar PZŻ, Mistrzostwa Świata klasy OKD).
Na Pomorzu Zachodnim aktywny jest Dziwnów (w
tym roku Mistrzostwa Świata klasy Optymist). Tradycyjnie dziać się też będzie w Świnoujściu, skąd
startuje Puchar Poloneza, czy też Młodzieżowe
Mistrzostwa Świata w Match Racingu, zamykające
coroczny cykl Polish Match Tour. Do tego mniejsze
mariny i miejscowości pełne windsurfingowych czy
kitesurfingowych regat.
Te ostatnie dyscpliny to mocna strona Polaków.
Dominujemy w windsurfingu, a i w coraz popularniejszym kajcie mamy spore sukcesy. W Ślizgu! nie
zapomina o tych klasach. W tym numerze sylwetka
Radka Furmańskiego, Mistrza Świata i Europy juniorów w klasie RS:X, a od tego sezonu już stawiającego pierwsze seniorskie kroki. Ponadto ciekawe
opinie i pomysły Tomka Janiaka, Mistrza Europy
Kitesurfingu (Masters) na temat hydroskrzydeł, robiących coraz większe zamieszanie w światowym
żeglarstwie.
Do naszego teamu dołączyła Milka Jung. O oceaniczych klasach i największych regatach wie jak
mało kto w Polsce. W tym wydaniu pochyla się nad
przyszłością klasy IMOCA po regatach The Barcelona World Race. Wygląda na to, że idą naprawdę
dobre czasy dla tej prestiżowej klasy.
Piszcie do nas, o imprezach, o sukcesach, nowatorskich pomysłach i projektach. Miłej lektury.
Michał Stankiewicz
Wydawca
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Skandynawskie wzornictwo jest fundamentem produktów Helly Hansen. To optymalne
połączenie zdecydowanego designu, ochrony i stylu. Właśnie dlatego profesjonalni sportowcy,
ratownicy górscy i wymagający entuzjaści sportu wybierają produkty Helly Hansen.
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Najpierw Transat,
potem Vendee

Fot. Krzysztof Nowosielski

Start w regatach Vendee Globe w 2016 roku to nowy cel Zbigniewa
Gutkowskiego „Gutka“, jednego z najlepszych polskich
żeglarzy oceanicznych.

n

ajpierw jednak popularny „Gutek“
chce popłynąć w tegorocznych,
transatlantyckich regatach Transat
Jacques Vabre. To regaty dla załóg
dwuosobowych. A następnie w BTB (Brazylia – Bretania), gdzie startują samotnicy. BTB są jednocześnie kwalifikacją do Vendee Globe.
– Ja już mam kwalifikację. Ale to dobry sprawdzian – mówi Gutkowski.
Vendee Globe, mordercze regaty samotników
dookoła ziemi wystartują 6 listopada 2016 roku.
Gutek ma 8 – letni jacht klasy Imoca, to prestiżowa, super szybka klasa oceaniczna, stworzona do
pokonywania ekstramalnych warunków. Zimą jacht

przeszedł remont, ale na świecie budowanych jest
obecnie 9 Imoc wg nowych technologii. Będą posiadać tzw. hydroskrzydła. Dzięki nim kadłub ma się
nieco unosić powodując, że jacht będzie płynąć
szybciej.
– Na pewno te jednostki będą lżejsze. Ale czy
szybsze nie wiadomo, bo to jest poligon doświadczalny. Weryfikacja nastąpi tak naprawdę dopiero
podczas Vendee Globe – ocenia Gutek.
Obecnie żeglarz prowadzi rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Przez ostatnie lata występował
w teamie Energi, kontrakt skończył się w ub roku.
Nowy sponsor tytularny uzyska m.in. prawa do nazwy jachtu, wcześniej znanego jako Energa.
br
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Regatowe Trójmiasto

Już po raz trzeci - Gdynia, Sopot i Gdańsk - wspólnie organizują
Żeglarski Puchar Trójmiasta. Regaty od 29 do 31 maja.
W Ślizgu! patronuje imprezie.

t

radycyjnie, jak co roku zmienia się
kolejność odwiedzania miast – gospodarzy. Inauguracja trzeciej edycji
odbędzie się w Gdyni, następnie po
sobotnich wyścigach zawodnicy zacumują jachty
w Marinie Sopot. Uczestnicy poprzednich edycji
doskonale wiedzą, że drugi dzień regat to również
czas wspólnego świętowania. W tym roku wieczorna impreza dla załóg odbędzie się w malowniczo
położonej restauracji White Marlin. Zakończenie
imprezy zaplanowane jest na niedzielnie popołudnie w Gdańsku, w rejonie Głównego Miasta, gdzie
wręczone zostaną nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach oraz najważniejsze trofeum –
puchar dla najszybszej załogi.
– Popularność wydarzeń takich jak Żeglarski Puchar Trójmiasta i rosnące z każdym rokiem grono
miłośników wiatru i wody umacnia nas w przekonaniu, że to właśnie na Pomorzu bije serce polskiego żeglarstwa. Trójmiejska inicjatywa to budujący
przykład partnerstwa, które przyczynia się do ogólnopolskiej promocji regionu i jego największych
walorów – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, patron honorowy Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta.
Jachty zmierzą się w kat. jachtów do 7 m, od 7

do 9 m i powyżej 9 m oraz wielokadłubowce powyżej 6 metrów. Atrakcją będzie udział jednostek 3.
Flotylli Marynarki Wojennej RP, nie zabraknie atrakcji na lądzie. Na starcie, każdego roku gromadzi
się kilkadziesiąt załóg, wśród których są zarówno
amatorzy, jak i profesjonalni skipperzy. Wydarzenie
jest okazją do wymiany doświadczeń i sprawdzenia
formy po zimowej przerwie. Rejestracji załóg dokonać można za pośrednictwem strony internetowej:
www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl. Organizatorem
wydarzenia jest Pomorski Związek Żeglarski, sponsorem jest Grupa ENERGA. Odzież dostarczy D.A.D. Sportswear, marka która ubiera żeglarską reprezentację Polski.
mp
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Szukają przyszłych regatowców

Fot. Mat. prasowe Energa Sailing

Osiem miast i 800 uczestników – to zasięg tegorocznej edycji Energa
Sailing, programu mającego zachęcić dzieci do uprawiania żeglarstwa.

e

nerga Sailing 2015 ruszyła już z początkiem marca. Instruktorzy i nauczyciele WF prowadzili zajęcia teoretyczne
w szkołach podstawowych w 8 miastach: Szczecinie, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zajęcia
objęły dzieci w wieku 7 – 11 lat. Po teorii przyjdzie
czas na praktykę.
– Dzieci w grupie wiekowej 7 do 9 lat rozpoczną szkolenia w klasie Optymist, a te starsze – od 9
do 11 lat zajęcia z windsurfingu – mówi Piotr Orlik
z Energa Sailing. – Program związany z windsurfingiem jest pilotażowy, nie tylko w Polsce, ale i Europie. Na razie uruchamiamy go w dwóch miastach
– Sopocie i Warszawie.
Najlepsi latem wezmą udział w żeglarskich półkoloniach. W ramach programu 18 osób dostanie
stypendia sportowe – od 1 tys. do 15 tys. zł. Z kolei
finaliści Energa Sailing Cup – nagrody finansowe.
Równolegle do edukacji zaplanowano 6 regat Energa Sailing Cup w klasie Optymist. Start w Pucku,
potem Gdynia, Kamień Pomorski, Giżycko, Poznań,
a wielki finał na początku sierpnia w Sopocie.
br

Energa Sailing w liczbach
To już trzeci rok działania programu Energa Sailing.
W ubiegłym roku zajęcia odbyły się w 6 miastach,
wzięły w nich udział 274 dziewczynki, 387 chłopców, zangażowanych było 12 klubów, 21 szkół
podstawowych, 26 instruktorów. Zorganizowano
375 godzin zajęć w każdym mieście, a 52,5% dzieci
po szkoleniu zapisało się do klubów.
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Polska rządzi bojerami

Karol Jabłoński został bojerowym Mistrzem Europy. To już jego czwarty
tytuł z rzędu, a siódmy w ogóle.

m

Fot. Archiwum KJ

istrzostwa rozegrano w Estonii.
Oprócz Jabłońskiego na podium ze srebrnym medalem
stanął też Michał Burczyński,
a Łukasz Zakrzewski był piąty. Estońskie ME zakończyły sezon 2014/2015, całkowicie zdominowany
przez Polaków. Wcześniej Mistrzostwach Świata
rozegranych w Kanadzie Karol Jabłoński był pierwszy, Robert Graczyk drugi, Michał Burczyński trzeci,
a Tomasz Zakrzewski piąty. Doskonale spisali się też
juniorzy, którzy z Mistrzostw Świata DN i Ice Opti
wrócili z czterema medalami.
Po tym sezonie dorobek Jabłońskiego to: 9 tytułów Mistrza Świata, 4 wicemistrza, 7 Mistrza Europy
i 2 razy wicemistrza.
br

Nadchodzi Żeglarska
Liga Mistrzów

12 klubów wystartuje w historycznej, bo pierwszej edycji Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej. Jej zwycięzcy wezmą udział w powstającej
właśnie światowej Lidze Mistrzów. W Ślizgu! patronuje lidze.

fot. mat. Bartosz Modelski/GSC Yachting

t

o pierwsze tego typu rozgrywki w historii polskiego żeglarstwa. Liga ma
działać na podobnej zasadzie jak w innych dyscyplinach sportu. 12 klubów
będzie walczyć o tytuł klubowego mistrza i wicemistrza Polski podczas 6 kolejek. Każda potrwa 3 dni
w trakcie, których rozegranych zostanie kilkadziesiąt
wyścigów. Pierwsze zawody już 23 maja w Szczecinie. Zmagania będzie można też obserwować
w Dziwnowie, Świnoujściu i aż trzykrotnie w Sopocie, gdzie w sierpniu odbędzie się finał imprezy
– Załogi będą ścigać się na takich samych jachtach – TOM28 – w Szczecinie, Dziwnowie, Świnoujściu oraz Delphia 24 One Design w Sopocie – mówi
Rafał Sawicki z GSC Yachting, współorganizator
PEŻ.
Termin zgłoszeń to 15 kwietnia, zgłosiły się już
kluby z Gdyni, Rybnika, Poznania, Krakowa, Warszawy i Szczecina. Co istotne zwycięzcy z pierwszych
dwóch miejsc – oprócz tytułów klubowego mistrza

i wicemistrza Polski uzyskają prawo do startu w międzynarodowej Sailing Champions League (Żeglarskiej Lidze Mistrzów). Pomysł SHL powstał w 2013
w Niemczech kiedy ruszyła tam żeglarska Bundesliga. Rok później podobna liga wystartowała w Danii,
a od tego sezonu narodowe ligi oprócz Polski mają
być też w Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Holandii i Austrii. Ich uruchomienie planują też kluby Finlandii, Norwegii, Rosji i Włoch.
br
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Regaty i biznes

Biznes Liga Żeglarska – to nowy, trójmiejski projekt łączący żeglarstwo
regatowe z biznesem. Drużyny ze znanych firm będą ścigać się wokół
sopockiego mola. Swoje załogi mają wystawić m.in. gdański Hilton,
sopocki Spatif, a z mediów Trójmiasto.pl oraz wydawnictwo Prestiż,
wydawca W Ślizgu!. Nabór trwa.

Fot. Karol Kacperski

b

iznes Liga Żeglarska daje unikalną
możliwość uczestnictwa w wysokiej
klasy, profesjonalnych wyścigach regatowych pomiędzy reprezentantami
rozmaitych biznesów, prowadzonych pod okiem
czołówki polskich żeglarzy regatowych – mówi
Magda Czajkowska z GSC Yachting, organizatora
Biznes Ligi.
Organizatorzy planują dwie edycje ligi – Wiosna/
Lato (czerwiec i lipiec) oraz Lato/Jesień (sierpień
i wrzesień). Regaty będą odbywać się co dwa tygodnie, start z sopockiej ProMariny. Do dyspozycji zawodników będą jachty Delphia 24 One Design, te
same, na których rozgrywane są profesjonalne wyścigi match racingu. Po regatach uczestnicy będą
spotykać się w White Marlin, lokalu położonym
obok mola. Z tym miejscem związany jest kolejny
tegoroczny projekt GSC Yachting.
– Powołaliśmy do życia Yacht Club Sopot – wyjaśnia Paweł Górski z GSC Yachting. – To oś łącząca
nasze wszystkie projekty, czyli Biznes Ligę Żeglarską, Ekstraklasę Żeglarską i Yachting Clinic. Człon-

Ekipa GSC Yachting: Magda Czajkowska, Rafał Sawicki i Paweł Górski.
kowie klubu będą mieli do swojej dyspozycji szeroką ofertę aktywności żeglarskich oraz towarzyskich
opartych o klubową flotę jachtów oraz unikatowe
miejsca spotkań.
Bazą Yacht Club Sopot jest ProMarina Sopot.
Zgłoszenia do Biznes Ligi Żeglarskiej potrwają
do końca maja, a z kolei oficjalna inauguracja działalności Yacht Club Sopot zaplanowana jest na połowę czerwca.
W Ślizgu! patronuje wszystkim wydarzeniom.
Szczegółowe informacje www.gscyachting.com. br

Walczą o olimpiadę

Sezon 2015 dla polskiej kadry w żeglarstwie upłynie pod znakiem
kwalifikacji olimpijskich do Igrzysk w Rio. Kolejny cel dla kadrowiczów
to zdobycie co najmniej dwóch medali na Mistrzostwach Świata.

fot. mat. prasowe Energa Sailing

z

awodnicy klasy RS:X w tym roku o kwalifikacje powalczą podczas Mistrzostw
Świata w Omanie na przełomie października i listopada. Dwie załogi w
klasie 49-er powalczą podczas Mistrzostw Świata w
Argentynie, a 3 Finnistów w australijskim Takapuna
w listopadzie. Damska załoga w klasie 470 wystartuje w październikowych MŚ w Izraelu, a zawodnicy Laser w lipcu w Kanadzie i w listopadzie w Al
Mussanah (Laser Radial). O paszport do Rio będzie
można jeszcze powalczyć w 2016 roku podczas Pucharu Księżniczki Zofii na wodach wokół Majorki.
Kadę wspiera Energa, która stworzyła Energa

Sailing Team Poland. W jej skład wchodzą wszyscy
członkowie kadry seniorów.
br

Samochody luksusowe Nowe oraz używane auta
wszystkich ekskluzywnych marek.

AUTOFIT Władysław Kłosiński istnieje od 1991 roku. Na naszym koncie jest już ponad 8
tysięcy sprzedanych aut. Prowadzimy sprzedaż samochodów nowych i używanych w
każdym segmencie rynku, od samochodów miejskich do dużych limuzyn klasy premium.
U nas znajdziesz najlepsze samochody odpowiadające Twoim potrzebom. Sprowadzamy
samochody na indywidualne, nawet najbardziej wyraﬁnowane zamówienie. Do każdego
zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwaliﬁkowana
kadra umożliwia nam zapewnienie Państwu obsługi na najwyższym poziomie. Przez 22
lata naszej pracy dla Państwa w zakresie sprzedaży i naprawy pojazdów różnych marek
zjednaliśmy sobie wielu zadowolonych klientów, z których przeszło 70% jest z nami do
dnia dzisiejszego korzystając z oferowanej przez naszą ﬁrmę gamy usług.

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie doradztwa technicznego oraz napraw
samochodów wszystkich marek. Części i akcesoria mogą zostać zakupione zarówno u
nas jak i dostarczone przez Państwa bez wpływu na koszt usługi. Na potrzeby oferowanych
usług dysponujemy stacją diagnostyczną o rozszerzonym zakresie.

Autoﬁt
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, kontakt@autoﬁt.pl, tel: 58 621 46 19, www.autoﬁt.pl
Partner Globalleasing
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, info@globalleasing.eu, tel. 537 446 606
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Karol Jabłoński
Żeglarz zawodowy
Autor: Michał Stankiewicz, Jakub Jakubowski / Foto: Archiwum KJ

Czy Polskę stać na wystawienie profesjonalnych teamów do
największych światowych regat? Co jest problemem – kasa
czy mentalność? A może instytucje? O kondycji żeglarstwa
regatowego, swojej pracy i marzeniach Michałowi Stankiewiczowi
i Jakubowi Jakubowskiemu opowiada Karol Jabłoński, jeden
z najbardziej utytułowanych polskich żeglarzy regatowych.
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zekasz na taki moment kiedy zadzwoni telefon z Trójmiasta i ktoś
powie: Karol przyjeżdżaj, jest
sponsor, mamy 100 mln zł, budujesz profesjonalny team, startujemy w regatach. Polski sponsor,
polska załoga?
(Śmiech) to raczej jest marzenie ściętej głowy.
Naturalnie, że wołałbym żeglować na polskim jachcie, pod polską banderą i pracuję nad tym, żeby
kiedyś taki projekt zrealizować. Pozyskanie funduszy na finansowanie przedsięwzięć żeglarskich
w Polsce jest bardzo trudne.

ny, że w miarę upływu czasu sytuacja ta powinna
zmienić się na korzyść.

Chodzi tylko o kasę?
Jest chyba jeszcze jeden problem mentalny.
Najgorsze, że większość nie wyobraża sobie płacić
komuś należycie za żeglowanie. No jak to, to ty żeglujesz na moim jachcie i ja mam Ci za to jeszcze
płacić? Jestem angażowany przez pasjonatów żeglarstwa, którzy mają inną mentalność. Bawią się
w sport na wielkich jachtach, bo ich stać na to, tzn.
płacą za to ze swoich prywatnych pieniędzy i nawet
do głowy im nie przyjdzie, żeby ,,wrzucić‘’ wydatki
w koszty swoich firm. Uwielbiają rywalizację na wodzie, to jest dla nich odskocznią od spraw codziennych, takim ładowaniem akumulatorów, ale rówCzemu? Nie stać nas na profesjonalne teamy nież możliwością spotkania ludzi z całego świata,
żeglarskie?
również ze sfery biznesu. Są właścicielami jachtów
Na to, że w Polsce mamy tylko kilku żeglarzy powiedzmy za 10, 20, czy 50 mln euro, ale traktuzawodowych z prawdziwego zdarzenia i że od ją zawodników nie tylko jak team, ale jak rodzinę.
czasów wieloletniego projektu żeglarskiego spon- Chcą mieć przyjemność ze spędzania wolnego czasorowanego przez firmę MK Cafe niewiele się wy- su, stąd wynajęta przez nich załoga mieszka w nordarzyło, wpływ ma wiele
malnych warunkach, jest
czynników.
odpowiednio opłacana.
Według mnie najKażdy się z takim proważniejszym z nich jest
jektem identyfikuje co
Najgorsze, że większość nie
zamożność społeczeńjest fundamentem do
stwa, gdzie w porówjego powodzenia. Dążę
wyobraża sobie płacić komuś
naniu z krajami mocno
do tego żeby w Polsce
należycie
za
żeglowanie.
No
jak
rozwiniętymi jesteśmy
stworzyć taki projekt,
to, to ty żeglujesz na moim jachcie który będzie miał poddwie, trzy generacje do
i ja mam Ci za to jeszcze płacić?
tyłu . Nie oszukujmy się,
stawy do odniesienia
w Polsce nie ma ludzi bosukcesu i sportowego
gatych z dziada pradziada, takich którzy od najmłod- i medialnego. A nie kolejny projekt typu „Polacy
szych lat uprawialiby żeglarstwo, kochali je i chcieliby nic się nie stało”, bo my już do takich zdążyliśmy się
kontynuować je biorąc udział w prestiżowych rega- przyzwyczaić i jest to dla nas normalne.
tach na nowoczesnych, bardzo drogich jachtach. Ci,
którzy dorobili się fortun mają inne preferencje, a jak
Znajdziesz w Polsce na to 10, czy 20 mln euro?
już ,,wchodzą’’ w żeglarstwo to z budżetami bardzo
Nie mam na myśli tak wielkich kwot, ponieważ
okrojonymi i z ,,dziwnym’’ podejściem. Zasada jest uzbieranie ich jest praktycznie niemożliwe, ale
prosta: jak chcesz się ścigać na światowym poziomie nie pogniewałbym się gdybym się mylił. Uważam,
z załogami, które teoretycznie mają większe budże- że Polsce i polskiemu żeglarstwu potrzebny jest
ty, doświadczonych zawodników, to żebyś z nimi mniejszy, ale wieloletni projekt, a rzucanie się na
co najmniej rywalizował musisz spełnić pewne wy- Vendee Globe czy Volvo Ocean Race jest bardzo
magania. Jeżeli one nie są spełnione - tutaj mówię dużym wyzwaniem. Pozwoliłby on na naukę oraz
o budżecie oraz sposobie prowadzenia i funkcjono- kontynuację żeglarstwa na większych jachtach duwania projektu to w ogóle szkoda jest na to czasu.
żej liczbie młodych i utalentowanych zawodników.
Niestety w Polsce mamy mało firm o zakresie A co do dużych pieniędzy to mam nadzieję, że
globalnym, które byłyby zainteresowane wyko- kiedyś najbogatszym Polakom znudzi się w końcu
rzystaniem żeglarstwa do promocji swojej marki posiadanie potężnych i luksusowych jachtów mona świecie, np. poprzez udział w regatach Volvo torowych i picie wina w porcie i przejdą na - nie
Ocean Race. Duże firmy działające tylko na rynku tyle co sponsorowanie sportu, ale mecenat. Chokrajowym wolą promować się poprzez wspieranie dzi o to, żeby zaczęli wspierać finansowo osoby
bardziej popularnych i widowiskowych dyscyplin kreatywne, utalentowane, pomogli im zrealizować
sportu takich jak piłka nożna czy siatkowa ewen- wielkie i ambitne cele. Niech ktoś do mnie przyjtualnie żużel lub idąc na łatwiznę wykupując czas dzie i powie „Karol, zrób dobry projekt żeglarski,
reklamowy w telewizji lub radio. Jestem przekona- mogę przeznaczyć kwotę taką lub inną, ja będę
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w tym uczestniczyć, pożeglujemy sobie i pokażemy polską banderę na akwenach całego świata”.
Ci ludzie muszą się jednak trochę inaczej „sfokusować”, mieć inny stosunek do zgromadzonej fortuny.
Niemcy, Anglicy, Francuzi i inni z którymi żegluję
wydają duże pieniądze na żeglarstwo, ale też i na
zupełnie inne rzeczy. Uzdrawiają społeczeństwo
i czują się z tym lepiej.
No tak, ale najpierw trzeba tych ludzi zainteresować żeglarstwem. U nas nie jest jeszcze jak
w zachodniej Europie, gdzie w ceremoniach biorą udział ci najważniejsi, a nawet prezydenci czy
koronowane głowy. Wyobraź sobie, że prezydent
RP wręcza puchar w regatach, tak jak np. Gutka
po Vendee Globe przyjmował w Pałacu Elizejskim
prezydent Francis Holland. Tam to jest norma.
Jestem przekonany, że gdyby etap regat VOR był
w Polsce to i prezydenta oraz wielu innych prominentów by nie zabrakło. Ale jeżeli chodzi już o nasze
małe podwórko to jest ono dziwnie poszufladkowane. Temu nie przystoi, temu nie wypada, a to nie odpowiedni czas, bo przed wyborami albo po….
Żeglowałem z gościem, który ma jacht za 60 mln
euro, a oprócz tego drugi jego starszy jacht za 10
mln euro stoi w porcie. I facet jest normalny, przychodzi, wita się. Nie widać tego po nim, że ma aż takie pieniądze. Potrafi porozmawiać o różnych spra-

Karol Jabłoński, rocznik 1962. Pochodzi z Giżycka. Przeszedł całą ścieżkę edukacji regatowej: od
Optymista, Cadeta, 420, 470 po Tornado. Wielokrotny medalista mistrzostw świata w różnych
klasach jachtów morskich i zwyciężca regat w prestiżowych klasach: One Tone, 50 foot, Mumm 36,
ILC46, ILC40, Sydney40, Wally, Swan, STP65, TP52.
Wygrywał m.in. Admiral’s Cup, Commodores Cup,
Cope del Rey, Kiel Week, Sardinals Cup, SORC, Palmavella, Zegna Trophy, Giraglia Rolex Race, Voille
de St.Barths. Jako jedyny do tej pory Polak wystartował w roli sternika w Pucharze Ameryki, najsłynniejszych regatach świata. Jabłoński był sternikiem
teamu gospodarzy. Na hiszpańskim jachcie Desafio Espanol, którego matką chrzestną była Królowa
Zofia zdobył 3 miejsce. Oprócz żeglarstwa ma na
swoim koncie zawrotną karierę w żeglarstwie lodowym. Od lat dominuje w bojerowej klasie DN.
Ma na swoim koncie 9 tytułów Mistrza Świata i 7
Mistrza Europy.
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wach, pomóc w rozwiązaniu problemów, doradzić,
posprzątać po obiedzie stół. To bardzo skromy człowiek od którego można się wiele nauczyć. Uważał że
jak kanapki bierzemy na wodę to wszystkie mają być
zjedzone, nie mogą być wyrzucane. Nie lubi rozgłosu w mediach i jest nawet zły kiedy wymieniane jest
jego nazwisko. Większość innych właścicieli jachtów
jest pod tym względem do siebie podobna.
Ilu królów poznałeś?
Dwóch poznałem dobrze. Obecnego króla Norwegii Haralda V i poprzedniego króla Hiszpanii Juana Carlosa i królową Zofię. Miałem również wielki zaszczyt żeglować z ich synem Filipem, który jest
teraz królem oraz córką Cristiną. To są wyjątkowe
momenty, których nigdy nie zapomnę. Z królem
Juanem Carlosem rozmawiało się normalnie o żeglarstwie, jest człowiekiem bardzo bezpośrednim,
w życiu byś nie pomyślał, że to król. Podobnie było
z królem Norwegii Haraldem V.

droga, którą do dzisiaj idzie wielu zawodników.
Drugi etap to żeglarstwo zawodowe, liczone od
1990 roku, ale tak na dobrze to od 1993 roku.
Kto to jest żeglarz zawodowy?
Dobre pytanie. Nie wszystkie osoby, które zarabiają pieniądze na żeglowaniu mogą być uważani
za żeglarzy zawodowych. Ja siebie kwalifikuję jako
zawodowca od momentu, kiedy zacząłem brać
udział w poważnych regatach, w profesjonalnych
zespołach i sporo już umiałem, rywalizowałem wtedy z tymi najlepszymi żeglarzami na świecie, których wcześniej nazwiska znałem tylko z gazet.

W 1986 roku wyjechałeś do Niemiec. Dlaczego
podjąłeś taką decyzję?
To był wyjazd w poszukiwaniu szans na zrealizowanie swoich marzeń, swoich celów życiowych. To były
zupełnie inne, bardzo trudne czasy. Zresztą wtedy
bardzo wielu dobrych
sportowców wyjeżdżało
za granicę z podobnymi
zamiarami. Wiedziałem,
Jak wygląda etykieże w Polsce nie będę
ta przy takich spotka… mam nadzieję, że kiedyś
niach? Dworska czy żenajbogatszym Polakom znudzi się miał już szansy na kontynuacje żeglarstwa na
glarska?
w końcu posiadanie potężnych
wysokim poziomie, bo
To było moje pierwi luksusowych jachtów
nie miałem na czym żesze pytanie zanim król
glować.
Juan Carlos przyszedł
motorowych i picie wina w porcie
Przez wiele lat byłem
na jacht. Zapytałem
i przejdą na - nie tyle co
w kadrze narodowej,
kolegę, który żeglował
sponsorowanie sportu, ale
miałem swoje wzloty
wiele lat na królewskim
mecenat
i upadki, ale miałem
jachcie Bribon, jak mam
charakter i pokazałem
się zwracać.
wielokrotnie, że już sporo umiem. Zawsze mówiłem
głośno to co myślę, walczyłem o swoje. W pewnym
Nie wpuścił Cię w maliny?
Nie, nie. Na jachcie nie obowiązują żadne zwro- momencie, miałem wtedy może 22 lata, pływałem
ty typu „wasza wysokość”. Jest bardzo normalnie. już z sukcesami w klasie z 470 z Mirkiem SzymczaPamiętam, że podczas jednego z treningów przed kiem i okazało się, że wyniki osiągane nie zadowaPucharem Ameryki 2007 król Juan Carlos wszedł lały władz żeglarskich. Zostaliśmy uznani za załogę
na jacht i po krótkim, ale bardzo serdecznym przy- bez przyszłości, zabrano nam sprzęt i tak miała się
witaniu przejął ode mnie koło sterowe, a ja stojąc skończyć moja przygoda z żeglarstwem.
obok objaśniałem mu specyfikę sterowania tą maWarto było się stawiać?
szyną regatową, która się znacznie różni od proOczywiście, że tak. Według żeglarskich władz bywadzenia ,,normalnego’’ jachtu. Cała hiszpańska
rodzina królewska potrafi doskonale żeglować, co łem zawodnikiem, który sprawiał trudności, kłopoty
pozwalało na łatwiejsze nawiązanie znajomości wychowawcze, ponieważ stawia żądania. Dużo zawsze wymagam od siebie, ale od innych też i nie
i i prowadzenie rozmów na różne tematy.
tolerowałem np. nieefektywnych treningów na woO takich chwilach zwykły człowiek rzeczywiście dzie, kiedy trener przychodził „na bani”, bo tak też
się zdarzało albo kiedy brakowało sprzętu. Zawsze
może pomarzyć. Ile lat na to pracowałeś?
Hmm, pewnie ponad 30, ale tak naprawdę to ni- mówiłem otwarcie to co uważałem co trzeba zmiegdy nie myślałem, że taka sytuacja może się kiedy- nić, żeby dojść do jakiegoś celu. W nagrodę zabrali
mi „sprzęcior” i nawet mi nie podziękowali.
kolwiek wydarzyć.
Moje ściganie dzielę na dwa etapy. Pierwszy etap
Zatem postanowiłeś przenieść się za zachodnią
to absolutne początki, pierwsze regaty w Polsce,
klasy przygotowawcze i olimpijskie, taka typowa granicę…
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Raczej za dwie… wtedy jeszcze było NRD po
drodze. Dzięki pomocy Romka Paszke pomęczyłem
się jeszcze dwa lata na Tornado krajowej produkcji
i latem 1986 roku wyjechałem do Niemiec. Razem
z moją żoną Izą, a wtedy dziewczyną, z bojerem
i płozownicą na dachu samochodu mojego kuzyna,
jedną torbą i wielkim optymizmem, że wszystko będzie dobrze i z nadzieją, że uda mi się zrealizować
moje plany.
Dlaczego akurat Niemcy? A  nie Francja, czy
Hiszpania, z większymi tradycjami żeglarskimi?
Nie myślałem takimi kategoriami. W Niemczech
miałem punkt zaczepienia, w tym kraju mieszkała
część mojej rodziny, miałem też kilku dobrych zna-

jomych żeglarzy i czas pokazał, że wybór ten był
bardzo dobry. Na początku robiłem to co każdy
emigrant, aby zarobić na życie. Pracowałem fizycznie, najpierw w fabryce, która produkowała części
samochodowe, kopałem rowy, malowałem. Dzięki
pomocy mojego kolegi bojerowca Haralda Stuerza,
przeprowadziłem się do położonej nad dużym jeziorem wioski Steinhude koło Hanoweru, gdzie
przez długi czas pracowałem w żaglowni, a potem
przez wiele lat budowałem piękne drewniane 7 i 9
metrowe Jollenkreuzery, na których startowałem
z Kubą Schneiderem i Jarkiem Błaszkiewiczem. Wygraliśmy niezliczoną liczbę regat z Mistrzostwami
Europy włącznie.
W tym okresie nauczyłem się budować jachty
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z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które
wykorzystałem przy budowie sprzętu bojerowego,
patrzyłem jak się projektuje szybkie żagle. Ale najważniejsze, to czego mi nikt nie był w stanie wytłumaczyć, kiedy ścigałem się w Polsce, co trzeba zrobić z masztem i żaglami, aby jacht w zmieniających
się warunkach cały czas żeglował szybko. Miałem
naprawdę olbrzymie szczęście spotkać tam wspaniałych ludzi, doskonałych żeglarzy, którzy przekazali mi swoją wiedzę.
Można powiedzieć, że znalazłeś się we właściwym miejscu, o właściwym czasie.
Zawsze byłem zafascynowany wielkimi jachtami, potężnymi żaglami, wieloosobowymi załogami
zwijającymi się jak w ukropie na pokładzie. Moim
marzeniem było pożeglować na czymś takim. Już
w roku 1988 dzięki pomocy Krzyśka Paszke dostałem się na jacht Saudade, na którym on wtedy
żeglował. To był jacht klasy 1 tona, w której rywalizowała wówczas cała światowa elita. Zacząłem
od pozycji tzw. masztowego, później trymowałem
genuę, spinakera, grota, miałem też możliwość sterowania tym jachtem i na kilku regatach pełniłem
funkcję taktyka. Była to dla mnie doskonała szkoła żeglarskiego rzemiosła. Przełomem były regaty
Admiral’s Cup w roku 1993, uważane za morskie
drużynowe mistrzostwa świata, na których byłem
sternikiem największego, 50 stopowego jachtu ,Container’. Wygraliśmy te regaty drużynowo,
a w swojej klasie byliśmy drudzy.
Jaki był moment przełomowy w twojej karierze?

Na pewno wspomniane regaty Admiral’s Cup,
po których zacząłem być postrzegany jako dobry
sternik i dołączyłem do załogi Willego Illbrucka na
jachcie Pinta. W załodze sama śmietanka światowego żeglarstwa, legendarny John Kostecki, Don Cowie, Ross Halcrow, Alan Smith i ja, Karol Jabłoński,
facet z Polski. W tle walka o zwycięstwo w każdych
regatach, wielkie pieniądze, wielkie budżety, a co
za tym idzie wielka odpowiedzialność. Trzeba było
tej ekipie udowodnić, że mogą wygrywać z Polakiem za sterem. W roku 1994 zdominowaliśmy tę
klasę wygrywając większość regat.
Wielkie gwiazdy od razu zaufały młodzianowi
z Polski?
Łatwo nie było. Po Admiral’s Cup dostałem również propozycję dołączenia do załogi jachtu Thomas I Punkt’ klasy Mumm 36. To była wtedy nowość
w regatowym światku. Thomas Friese, właściciel
jachtu, zaproponował mi funkcję taktyka podczas
regat Commodores Cup. Sterował wtedy Kiwi Tom
Dodson, a w załodze najlepsi żeglarze amerykańscy
i nowozelandzcy. No i ci wyjadacze podczas kolacji
próbowali poddać w wątpliwość, czy ten Jabłoński
sobie poradzi na taktyce, że może lepiej abym sterował, a najlepiej to żebym został na brzegu. Thomas wtedy wstał i tonem nie znoszącym sprzeciwu
powiedział, że steruje Dodson, a młodemu Jabłońskiemu po prostu muszą zaufać, bo „chłopak ma talent”. Zaufali mi szybko, zresztą wygraliśmy te regaty. I w zasadzie odpowiadając na wasze poprzednie
pytanie o przełomowy moment w mojej karierze, to
na pewno poznanie Thomasa Friese. Miałem z nim
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relacje prawie jak ojciec z synem, a nasza dobra
znajomość trwa do dzisiaj. Dał mi potężny kredyt
zaufania, duże wsparcie i bez niego nie byłbym na
pewno tu gdzie jestem.
Ważną postacią w twojej żeglarskiej karierze
jest też Willi Illbruck.
Tak, z Willim, w jego projekcie Pinta żeglowałem do roku 1997. Najpierw wspomniana klasa
jedna Tona, potem jacht klasy ILC 46 zwodowany
w Nowej Zelandii, a pózniej kolejna Pinta klasy
ILC 40. Odnieśliśmy wiele sukcesów wygrywając
wiele prestiżowych regat takich jak Copa del Rey,
Air New Zealand Regatta, Key West Sailing Week,
zdobyliśmy Wicemistrzostwo Świata w Gdyni oraz
wygraliśmy naszą klasę w Admiral’s Cup,
Po Admiral’s Cup Willi Illbruck postanowił wystartować w regatach Volvo Ocean Race. Mogłeś
przejść do historii, być pierwszym Polakiem w jednych z najbardziej prestiżowych regat na świecie.
Zabrakło cię jednak na pokładzie. Dlaczego?
Powiedziałem Willemu, że to nie jest mój wyścig,
nie ta specyfika sportu, nie czuję tego. Lubię krótką
i bezpośrednią rywalizację, a nie wielodniowe ściganie się po oceanie. Po drugie wzięły górę kwestie
rodzinne, żona, dzieci, lubię po prostu być w domu
. Volvo Ocean Race to taki Rajd Dakar, a ja wolę być
kierowcą Formuły 1.
Twoim celem był Puchar Ameryki?
Tak, ale wtedy jeszcze dość odległym. Żeglowałem wtedy bardzo dobrze, znałem swoją wartość,

wiedziałem co potrafię. Ale to nie wystarczy. Trzeba znaleźć się w odpowiednim czasie w dobrym
układzie i czekać na swoją szansę. To nie jest łatwe,
szczególnie dla zawodników spoza Australii, Nowej
Zelandii, USA, czy Wielkiej Brytanii.
Szansą był projekt MK Cafe Sailing Team?
Marek Kwaśnicki, były właściciel firmy MK Cafe
poprosił mnie, abym poprowadził projekt żeglarski
MK Cafe Sailing Team. Podjąłem się tego zadania,
ponieważ miałem już spore doświadczenie i wiedziałem doskonale jak takie programy funkcjonują. Najpierw były starty na jachcie w klasie ILC 40,
a potem ,,wzięliśmy się’’ za match racing (bezpośrednie pojedynki jeden na jeden) ponieważ droga
do Pucharu Ameryki wiodła przez regaty w tej bardzo widowiskowej, ale najbardziej kompleksowej
formule. Byliśmy polskimi pionierami i po niemal
,,pionowym’’ starcie od razu zdobyliśmy Wicemistrzostwo Europy, a w 2002 był olbrzymi sukces,
czyli Mistrzostwo Świata w match racingu. Już
przedtem pojawiła się idea startu polskiego jachtu
w Pucharze Ameryki. Był jacht treningowy, był dobrze operujący team, ale niestety zabrakło kasy.
Żeby wystartować w Pucharze Ameryki w tamtych czasach, potrzebna była kwota 12 -15 mln dolarów. W ostatnich latach te budżety eksplodowały
i sięgają ponad 150 mln dolarów.
Kosmiczne pieniądze...
Niestety tak, ale ostatnie informacje dotyczące
zmian w Pucharze Ameryki, a konkretnie w wielkości katamaranów wyraźnie pokazują, że decydenci
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powoli schodzą na ziemię… Za tymi kosmicznymi
pieniędzmi stoją kosmiczne technologie. Obecnie
teamy przygotowujące się do startu w PA zatrudniają około 100 różnego rodzaju projektantów, designerów, inżynierów, a samych żeglarzy jest tylko
kilkunastu… Proporcje zostały zupełnie zatracone.
Katamaran klasy AC72 do prędkości ponad 80 kilometrów na godzinę w mgnieniu oka rozpędza
skrzydło o długości 40 metrów. Te jednostki już nie
pływają tylko latają unosząc się nad powierzchnią
wody, dzięki technologii hydrofoil.
Mówisz to wszystko bez emocji. Fascynuje cię
jeszcze ten wyścig zbrojeń?
W bardzo niewielkim stopniu. To już jest cyrk,
odjechało to bardzo mocno. Oczywiście, wyścigi
kosmicznych katamaranów są widowiskowe, ekscytuje się tym cały świat, ale uważam, że taki sam
efekt można by osiągnąć
na jachtach jednokadłubowych o wielkości
około 80 stóp. Na pewno
udział brałoby więcej teamów, bo start nie byłby
aż tak drogi. Ale nie ma
co płakać nad rozlanym
mlekiem, nie mój cyrk,
nie moje małpy. Są ludzie, którzy uważają, że
to jest dobry kierunek
i to są ludzie, którzy akurat maja moc sprawczą
w tym temacie. Nie mam
z tym problemu. Istnieje przecież żeglarstwo
poza Pucharem Ameryki
(śmiech).
To prawda, ze chciałeś
kiedyś w to żeglarstwo
zawodowe, na wysokim poziomie wciągnąć Mateusza Kusznierewicza?
W 1996 roku opiekowałem się naszymi olimpijczykami przygotowującymi się do igrzysk w Atlancie, a z Mateuszem pracowałem najwięcej - treningi, regaty, konsultacje. No i Mateusz zdobył wtedy
w Atlancie złoty medal olimpijski z czego miałem
ogromną satysfakcję, bo wielu moich zagranicznych
kolegów ,,po fachu’’ zauważyło moją obecność. Potem Mateusz wygrał w klasie Finn Mistrzostwa Świata i Europy i wtedy zaproponowałem mu przejście
na duże jachty. Ale wybrał inną drogę, inne życie.
Mówisz, że opiekowałeś się polską kadrą olimpijską. Ciągnie cię coś do tej kadry, mimo że twoje
doświadczenia ze współpracy ze związkową centralą są ponoć nienajlepsze.

Chodzi wam o moją przygodę z funkcją wiceprezesa ds. sportu Polskiego Związku Żeglarskiego?
Tak, ale zacznijmy może od 1996 roku.
Jak już mówiłem, opiekowałem się wtedy kadrą
polskich olimpijczyków. Mimo, że przepracowałem z nimi cały sezon, jeździłem na zgrupowania,
regaty, to mój wyjazd na igrzyska stał do samego
końca pod znakiem zapytania. Ostatecznie poleciałem z reprezentacją, ale jak się okazało tylko
do …Chicago. Wszyscy do Atlanty, a ja zostałem
sam na lotnisku. Kupiłem sobie bilet sam i na drugi dzień byłem w Savannah.. Po sukcesie Mateusza
rozmawiano ze mną, abym pomógł mu w kolejnej
olimpiadzie w Sydney, ale ostatecznie wygrała inna
opcja
Twoja druga przygoda z Polskim Związkiem
Żeglarskim to rok 2013.
I też nie było miło.
Tych przygód było
znacznie więcej, kiedyś
na pewno napiszę książkę o tym.
Chciałem coś zrobić
dla polskiego żeglarstwa. Moi rodzice byli
nauczycielami, a ja posiadam pewien zakres
wiedzy, którą chciałbym
dalej przekazać. Myślałem, że będę miał taką
możliwość jako Wiceprezes ds. sportu Polskiego Związku Żeglarskiego. Niestety myliłem
się i jak mówi mój dobry
kolega z Nowej Zelandii,
osła możesz jedynie doprowadzić siłą do wodopoju, ale do picia to już go nie zmusisz. Po prawie
roku intensywnej pracy, kiedy wiele zmian było gotowych ,,zrezygnowałem’’.
W tym roku po raz dziewiąty zdobyłeś Mistrzostwo Świata w bojerach. Ile jeszcze planujesz mistrzostw? 5, 10, 20?
Bojery były moją pasją, są i będą i mam zamiar
tak długo się ścigać na ile zdrowie pozwoli. To jest
wspaniały sport, uwielbiam rywalizację przy dużej
szybkości, ale przed wszystkim pasjonuje mnie
aspekt technologiczny, nieustannego poszukiwania szybkości. Intensywnie myślę o tym co zrobić
żeby szybciej latać, gdzie są jeszcze jakieś rezerwy,
co można udoskonalić.
Zawsze jadę na regaty z dobrze przygotowanym
sprzętem, inwestuję sporo czasu i pieniędzy w jego
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optymalizację, cieszę się z każdej minuty spędzonej
na lodzie... staram się żeglować najlepiej jak potrafię i jeżeli wygram to super, a jak nie, to nie ma tragedii, bo ja nie muszę już nikomu nic udowadniać.
Z 9 tytułami mistrza świata i 7 mistrza Europy jestem
zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w historii
klasy DN.
Planujesz więc dziesiąty tytuł.
Jak czas i siły pozwolą to postaram się jeszcze
,,poważnie’’ potraktować następny sezon, tym bardziej, że mistrzostwa odbędą się w Europie, a może
w Polsce. Teraz po raz 7. wygrałem Mistrzostwa
Europy i to po raz 4. z rzędu. Reasumując ten fakt,
to po kilkuletniej przerwie spowodowanej startem
w regatach o Puchar Ameryki wygrałem wszystkie
Mistrzostwa Europy, Podejrzewam, że posiadłem
taki ,,stopień wtajemniczenia’’ w bojerach, który
pozwala mi tak dobierać
sprzęt i go odpowiednio strymować, że latam
szybko w każdych warunkach..
Gdzie jest tajemnica
sukcesu w bojerach?
Konstrukcje, umiejętności? Co jeszcze?
Bojery są sportem
kompleksowym, skomplikowanym technologicznie i technicznie. W tym
łańcuchu jest - powiedzmy 40 ogniw - i wszystkie
muszą działać. Tak jak
w zegarku – nie zadziała
jeden z trybów to nie ruszy mechanizm. To sport
bardziej skomplikowany
i trudniejszy niż żeglarstwo.
Czy bojery się rozwijają, czy też jest odwrotnie,
tracą na popularności, tracą zawodników? Pogoda
chyba wam nie sprzyja.
Tak, pogoda nam ostatnio nie sprzyja, jest co raz
bardziej kapryśna, ale to dotyczy wszystkich sportów zimowych. Jeżeli chodzi o rozwój bojerów,
o technologię, to cały czas idziemy do przodu.
Coraz szybciej i przyjemniej się lata. Klasa DN cierpi na pewno na brak napływu młodzieży chociaż
w Polsce nie wygląda to najgorzej. Mamy u nas
najwięcej młodych zawodników dzięki szkoleniom
w klubach. Podobnie wygląda to tylko na Łotwie
i w Estonii. W Austrii, Szwajcarii czy Kanadzie młodzież woli pojechać na narty, snowboard, bo jest
przyjemniej, bliżej i trendy. Poza tym bojery ozna-

czają przynajmniej 5 godzin pracy w warsztacie na
1 godzinę latania. Myślę nad tym co tu zmienić,
żeby uatrakcyjnić ten sport i podejrzewam, że nie
obędzie się tu bez pewnego rodzaju rewolucji.
W żeglarstwie jest tendencja ścigania się bliżej
brzegu, my też będziemy musieli stworzyć taki cykl
regat, na dużo mniejszej trasie, z mniejszą liczbą
zawodników, do obserwowania z bliska. Jest wiele odpowiednich akwenów do przeprowadzenia
tego typu regat.
Mówisz, że na bojerach się lata, ale coraz częściej lata się już na jachtach. Pojawiły się hydroskrzydła. Jesteś za takimi zmianami?
Pogoń za szybkością była zawsze, jest i będzie.
Jestem przekonany, że ten trend będzie się rozwijał.
Skrzydła te stosowane są już nawet w turystycznych
katamaranach . Gdy jacht przy 2 albo 3 w skali Beauforta podnosi się do
góry i płynnie szybciej to
jest to coś bardziej atrakcyjnego.
Pozostaje tylko rozwiązania problemu z kontrolowaniem tego ,,latania’’
nad falami z maksymalną szybkością. Wszystko
wskazuje na to, że granica ,,dźwięku’’ to 50 węzłów, której tak szybko
nie da się przekroczyć.
Jakie plany masz na
ten rok?
Mam 3 imprezy na Karaibach na jachcie TP 52
z nowym właścicielem.
Na pewno będę brał
udział w regatach match
racingowych, pościgam
się na morzu Śródziemnym i na Bałtyku, wszystko
wskazuje, że będzie to intensywny sezon. Jak wspomniałem pracuję nad spektakularnym projektem
w Polsce i jeśli pozyskam fundusze to jeszcze wystartuję z nim w tym roku.
Masz dwójkę dzieci. Szkolisz je na swoich następców?
Córka Paola ma 25 lat i kończy medycynę w Hiszpanii na Uniwersytecie Navara w Pampelunie. Kasper ma 16 lat, trenuje lekkoatletykę namiętnie od
kilku lat. Paola z pasją surfuje, Kacper także. Żeglują
ze mną na większych jachtach, ale nie uprawiają
tego sportu wyczynowo, nigdy ich nie ciągnęło, a ja
nie cisnąłem. Żona mówi, że wystarczy, że ojciec żegluje już za całą rodzinę. I niech tak zostanie, bo to
nie jest łatwy kawałek chleba.
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Zdać maturę
i pojechać do Rio
autor: Andrzej Kus, Marcin Wiła / Foto: archiwum RF

Radek Furmański w ubiegłym sezonie – jako junior - zdobył
wszystko co możliwe – przede wszystkim tytuły mistrza Europy
i Świata w klasie RS:X. Teraz rusza na wyścigi już jako senior.

r

ok 2015 jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ jest to rok przedolimpijski w którym będziemy walczyć
o kwalifikacje olimpijską – mówi „W
Ślizgu!” Furmański. – To także mój
pierwszy sezon jako seniora, chciałbym więc pokazać się z jak najlepszej strony.
Na razie zaliczył zgrupowanie w Egipcie. A w marcu wystartował w regatach w Kadyksie. – Nasze dwutygodniowe zgrupowanie było zakończone startem
w Mistrzostwach Hiszpanii, w których startowali
czołowi zawodnicy z całej Europy. Praktycznie przez
całe regaty zajmowałem drugą i trzecią pozycje
lecz przez zmęczenie i fatalne dwa ostatnie wyścigi
spadłem aż na 8 pozycję – opowiada. – Najbliższe
regaty to dopiero Puchar Europy w Medemblik,
który odbędzie się na koniec maja, będzie to ostat-

ni sprawdzian przed czerwcowymi Mistrzostwami
Europy na Sycylii – dodaje.
Początek kwietnia spędził we francuskim Hyeres
na ostatnim zgrupowaniu przed maturalną przerwą. W jej trakcie, jeśli warunki mu pozwolą, chce
trenować u siebie, na zalewie Włocławskim.
Zgarnął wszystko
Rok 2014 należał do Radka. Choć zwycięstwo
w październikowych Mistrzostwach Świata w amerykańskim Clearwater nie przyszło polskiemu zawodnikowi bez problemów. Przed ostatnim wyścigiem
zajmował drugie miejsce, tuż za Mattią Cambonim
z Włoch. Ostatecznie jednak okazał się lepszy,
przypływając do mety jako pierwszy w podwójnie
punktowanym etapie medalowym. Dzięki temu to
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zawodnik reprezentujący Volvo Youth Saling Team
Poland mógł cieszyć się ze złotego medalu i tytułu
mistrza świata juniorów w olimpijskiej klasie RSX.
Wcześniej, w lipcu w tureckim Cesme Furmański
wywalczył złoty medal Mistrzostw Europy juniorów.
– Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że
ciężka praca wykonana w sezonach zimowym oraz
letnim zaowocowała tymi pięknymi medalami. Do
wygrania wszystkich imprez w sezonie zabrakło tylko złota na Mistrzostwach Świata ISAF – przyznaje
Radek. – Wcześniej Paweł Tarnowski wygrał ME oraz
MŚ, w tym roku zrobiłem to ja. Polski team zawsze
był mocny, ja w tym roku to przypieczętowałem.
Radek twierdzi, że podczas ME i MŚ pokazał
wszystko to na co go stać. Na MŚ ISAF rozgrywanych w Portugalii zdobył brązowy medal, ale zabrakło tam silniejszego wiatru, w którym czuje się
bardzo dobrze.
Furmański zdradza, że na wodzie zawsze stara się
podpatrywać liderów polskiego RSX: Piotra Myszkę
oraz Przemysława Miarczyńskiego.
– W życiu codziennym staram się wyciągać od
każdego to co najlepsze. Czerpię wszystko co dobre
od rodziców, brata, a nawet rówieśników – mówi. –
Bardzo podoba mi się to, co dzieje się wokół mojej sportowej kariery. W 2013 roku zaczynając jako
junior trochę niespodziewanie zdobyłem srebro na
ME oraz brąz na MŚ ISAF. W 2014 natomiast byłem
pretendentem na tych imprezach. Kończąc karierę
juniorską wygrałem prawie wszystko: ME, MŚ, ME
Eurosaf, Mistrzostwa Polski Juniorów wygrywając
wszystkie wyścigi oraz obroniłem brąz z Mistrzostw
Świata ISAF. Kocham windsurfing, za wolność jaką
daje podczas pływania, bliskość z wiatrem i wodą.
Lubię także rywalizację oraz częste bywanie w innych miejscach. Nie mogę sobie siebie wyobrazić
ścigającego się wciąż na RSX-ie w wieku ok 30 lat,
ale mam nadzieję, że właśnie to będę robił – podsumowuje Radek.
Najpierw matura
Młody żeglarz, ze względu na zbliżający się termin egzaminu maturalnego, będzie zmuszony
chwile odpocząć od sportu.
– Czeka mnie półtoramiesięczna przerwa, w tym
czasie będę przygotowywał się do matury. Uczęszczam do III LO we Włocławku i na szczęście ta szkoła naprawdę stworzyła mi dogodne warunki do
nadrabiania zaległości i zaliczania materiału w późniejszych terminach – opowiada młody mistrz. –
Generalnie przez te trzy lata nauki nie było łatwo,
ale także dzięki pomocy kolegów i koleżanek po
każdym dłuższym wyjeździe brałem się szybko do
pracy i nadrabiałem zaległości.
W 2015 roku Radka Furmańskiego sponsoruje
firma Gul. Startuje więc jako zawodnik Gul Team

Radek Furmański urodził się 16 maja 1996
w Lipnie. Uczy się w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Mieszka
w Dobrzyniu nad Wisłą.
Sukcesy:
1 miejsce na Mistrzostwach Świata
Clearwater,USA 2014,
1 miejsce na Mistrzostwach Europy
Cesme, Turcja 2014
3 miejsce na Mistrzostwach Świata ISAF Tavira,
Portugalia 2014 oraz Limassol, Cypr 2013
1 miejsce na Mistrzostwach Polski
Juniorów 2014 i 2013
2 miejsce na Mistrzostwach Europy Brest,
Francja 2013

Polska (obok Piotra Myszki czy Kamili Smektały).
W dalszym ciągu nie zmienia przynależności klubowej i nadal jest zawodnikiem Dobrzyńskiego Klubu
Żeglarskiego.
Cel na ten rok?
– Poza napisaniem dobrze matury muszę dokonać odpowiedniego wyboru co do studiów. Cały
czas waham się pomiędzy studiami na AWF-ie,
a studiami technicznymi, które na pewno będą
dużo trudniejsze do pogodzenia z trenowaniem na
wysokim poziomie. Głównym celem będzie dobry
występ na Mistrzostwach Europy i Świata, który da
mi miejsce w Kadrze Narodowej Seniorów na przyszły rok. Oczywiście będę także walczył w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Moim marzeniem
byłoby je wygrać i reprezentować kraj na IO w Rio
2016 – dodaje.
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NA BAŁTYCKIEJ FALI
Autor: Oskar Małys / Foto: Dominik Sadowski

Tysiące żagli i latawców widocznych latem w drodze na Półwysep
Helski nie pozostawia wątpliwości – to mekka sportów wodnych
i jedno z najlepszych miejsc w Europie do nauki windsurfingu
i kitesurfingu. Okazuje się jednak, że Bałtyk daje także spore
możliwości surferom. O ślizganiu na bałtyckich falach, na dodatek
zimą, opowiada Prestiżowi Dominik Sadowski, fotograf Gazety
Wyborczej i jeden z pionierów rodzimego surfingu.
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To chyba prawda, bo wraz ze swoimi kolegami,
pływacie także zimą...

Zauważ, że jest też druga strona medalu, bo
surfing, uważany za stan umysłu, przez wielu odbierany bywa jako sport przepełniony lansem. Jak
zapatrujesz się na tą kwestię?
W każdym środowisku sportowym jest pewna
grupa ludzi, która robi coś amatorsko i cieszy się
z tego. Przede wszystkim pracują nad sobą, nad
formą, kondycją, ciałem, charakterem. Utrzymują progres. My zajmujemy się dyscypliną, która
poza granicami naszego kraju jest szalenie rozpowszechniona. Nie robimy zatem nic nowatorskiego.
Jest też inna grupa, która uprawia jakąś dyscyplinę sportu wyłącznie dla wylansowania siebie. Kupuje drogie, profesjonalne ubrania, na które nie
stać wszystkich. Jako fotograf zaobserwowałem,
że dużo ludzi w sezonie letnim we Władysławowie i w innych kurortach nosi koszulki z napisami
SURFER albo SURFING. Przeważnie są to koszulki

Dominik Sadowski

Fot. Marta Dębska/Shh Pictures

w

ielu zawodowców uprawiających surfing mówi
o nim jako o „stanie ducha”. Surfing to coś więcej niż sport?
Z pewnością coś w tym
jest. W swoim życiu uprawiałem i nadal uprawiam
wiele sportów i z pełną świadomością stwierdzam,
że surfing jest najtrudniejszą dyscypliną, jaką przyszło mi uprawiać. Każdy sport z jakim się zetknąłem
sprawiał mi zawsze wiele przyjemności. Z czasem
okazało się, że surfing dostarcza mi tej przyjemności najwięcej. Dla mnie to faktycznie coś więcej niż
sport. To też podróżowanie. Możesz udać się do
pobliskiego Władysławowa, możesz odbić w prawo, w lewo. Wszędzie woda. Nie sposób tego nie
wykorzystać. Dla mnie nie stanowi problemu zerwanie się z łóżka o 4.00-5.00 rano i poślizganie się na
falach przed pracą. To mi weszło w krew i stało się
pewnego rodzaju rytuałem. Niektórzy wolą pójść na
siłownię i popracować nad mięśniami, ale na wodzie
masz frajdę z tego, że jesteś tam sam i czujesz niczym niepohamowaną łączność z naturą. To sprawia,
że surfing to faktycznie coś więcej niż tylko sport.

Mój kolega, Kuba Urbański napisał kiedyś mądry
tekst o tym, że my nie wchodzimy w styczniu do
Bałtyku z uśmiechem na ustach, bo jesteśmy honorowymi członkami klubu Morsa. Robimy to, bo
kochamy surfing, a uprawianie go na naszym lokalnym akwenie sprawia, że po prostu jesteśmy dumni. W Bałtyku najlepsze fale można złapać w okresie
zimowym. Taka specyfika tego akwenu. Przez kilka
zimowych tygodni może być więcej dni, w których
można pływać, niż przez cały rok.
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topowych marek. I teraz należy postawić pytanie –
dlaczego je kupują? Bo tak wypada? Bo są na wakacjach nad morzem? A może faktycznie pływają?
Może to wakacyjna stylówa w rodzaju „na wakacje zrobię się na surfera”?
Masz rację. Obrali sobie taką drogę, ale podejrzewam, że nic im to nie da. Zimą do Bałtyku z deską
nie wejdą. Chociaż może nosząc takie koszulki czują się szczęśliwsi? Mnie to nie dotyczy, ja pływam.
Moi znajomi, którzy surfują na co dzień trzymają się
od lansu z daleka. Wolą promować lokalne brandy,
czy też koszulki, które sami robimy, np. ze zdjęciami
Bałtyku. Sam fakt, że uprawiasz surfing przez cały
rok, będąc na miejscu, sprawia, że jesteś takim „lokalesem”. Koszulka z napisem SURFER absolutnie
nie jest ci do tego potrzebna.
Podczas naszej rozmowy co chwilę pokazywałeś
mi swoje zdjęcia z różnych surfingowych wypraw.
Jesteś zawodowym fotografem i ogromnym pasjonatem surfingu. Nie mogę zatem nie spytać, co
sprawia ci większą radość – uchwycenie w obiektywie aparatu właściwego momentu czy pokonanie wysokiej fali na desce?
To są dwie zupełnie inne dziedziny. Fotografia
środowiska surferskiego przyszła z tego, że uprawiam ten sport. Często jest tak, że jak uprawiasz
jakąś dyscyplinę sportu, to w pewnym sensie wiesz

jak powinno się ją dobrze uchwycić na zdjęciu. Wyrabiasz sobie własny punkt widzenia. Ze znajomymi
surferami mam już doskonale wyrobioną komunikację. Staram się ich odpowiednio nakierować,
podpowiadam, gdzie powinni się ustawić. Wtedy
oni podpływają w to miejsce i zaczynają się ślizgać
na falach. Ja fotografuję ich ewolucje i wychodzą
z tego naprawdę dobrej jakości zdjęcia.
Znasz jakichś fotografów, którzy poświęcili swoją pracę tylko surfingowi?
Surfingowi w pełni poświęcił się Chris Burkard,
który na stałe mieszka w Kalifornii. Jego fotografie
zapierają dech w piersiach. Nie dziwi mnie fakt,
że zajął się fotografią surfingu, bo ma ocean pod
domem. Ciekawe jest jednak to, że Burkard jeździ
po całym świecie i wyszukuje nietypowe miejsca,
w których ludzie surfują. Wiele jego zdjęć zostało
zrobionych w Skandynawii. Udowadnia tym samym, że surfing nie jest jedynie domeną ciepłych
krajów. Pływanie w ciepłych krajach jest niewątpliwą przyjemnością, ale są miejsca, gdzie jest nieco
chłodniej, ale nie znaczy to wcale, że jest gorzej.
Przeciwnie, skandynawskie krajobrazy zachwycają
swoją unikalnością. Nigdzie indziej nie masz możliwości surfowania tak blisko lodowca.
Odejdźmy nieco od fotografii, a wróćmy do
samego pływania. Przed podjęciem decyzji o wyj-
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ściu z deską na morze, warto wcześniej sprawdzić
pogodę. Gdzie najlepiej to zrobić?
W internecie jest kilka stron z serwisami pogodowymi, które są na bieżąco aktualizowane. Najczęściej korzystam z duńskiej strony dmi.dk, bo według
mnie prowadzona jest najsolidniej. Przedstawione
są na niej wszystkie potrzebne surferom zmienne,
takie jak temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru. Najbardziej powinna nas natomiast zainteresować średnia wysokość fali oraz jej okres. Te
dwie zmienne są najważniejsze dla surferów. Okres
fali na Bałtyku przeważnie waha się w granicach 6-7
sekund i to jest naprawdę niezła wartość. Czasem
są warunki, że jest 10 sekund i wtedy można się poczuć niemal tak, jak na oceanie.
Zatem Bałtyk ma swoje momenty, kiedy potrafi
dorównać warunkom panującym na oceanie, tak?
Dokładnie tak. Najlepiej widać to na zdjęciach,

które dostępne są na mojej stronie. Mam tam zdjęcia i z oceanu i z Bałtyku. Można na nich zobaczyć,
że różnice w jakości fal wcale nie są tak ogromne.
W hiszpańskim San Sebastian jest w sumie podobnie jak w Gdyni. Praktycznie w centrum miasta masz
morze. W Gdyni jest co prawda nieco inaczej, bo
miasto osłania półwysep. Gdyby nie to, surfing
w Trójmieście byłby możliwy.
Po tym co mówisz, można dojść do wniosku,
że rodzimi surferzy w poszukiwaniu wysokich fal
wcale nie muszą wyjeżdżać zagranicę.
Nie muszą, choć wiadomo, że zagraniczne akweny gwarantują większe prawdopodobieństwo złapania prawdziwie wysokich fal. Na oceanie masz
do czynienia z zupełnie innymi falami. One mają
inną moc, są dłuższe. Na Bałtyku spotkasz długie
fale, ale musi się na nie złożyć wiele warunków. Dlatego też wielu rodzimych surferów próbuje swoich

sił poza granicami Polski. Wcale im się nie dziwię.
Z pewnością jest to dla nich większa frajda. Mogą
w szybszym tempie podnieść swoje umiejętności,
a przy tym poznać jakieś nowe miejsca.
Uprawianie sportu generuje ryzyko odniesienia
kontuzji. Jakie urazy najczęściej można odnieść
podczas surfowania?
Kontuzje się zdarzają. Najczęściej są to urazy głowy. To jednak nic. Paradoksalnie, najgorsze jest rozwalenie sobie deski podczas ślizgania się na falach.
Wówczas musisz wyjść z wody, bo deska zacznie jej
nabierać. Jeżeli zniszczenie nie jest poważne, możesz spróbować sam ją naprawić. W sprzedaży są
specjalne preparaty, które nadają się do zaklejania
ubytków powstałych w strukturze deski. To akurat
nie problem. Kwadrans i wracasz do wody. Co innego, jak twoja deska doznała poważniejszego
uszczerbku.

No właśnie, co robić w takich przypadkach?
Za granicą nie ma z tym problemu, bo producenci desek są ogólnodostępni i zrobią ci to w ciągu
jednego dnia. W Polsce z naprawą tego typu sprzętu jest problem. Ja potrafię sobie sam naprawić
sprzęt, ale wynika to z tego, że kiedyś dużo pływałem na jachtach, a co za tym idzie, sporo czasu spędzałem w szkutni przy naprawach sprzętu. W miarę
swoich możliwości, staram się pomagać znajomym,
którzy mają problemy z deskami. W ten sprzęt
inwestujesz niemałe pieniądze i szkoda byłoby
w krótkiej chwili to wszystko stracić. Stracić nie tylko
deskę, ale i całą przyjemność z surfowania.
A czy do uprawiania surfingu trzeba mieć jakieś
konkretne predyspozycje?
Surfować może każdy. Nawet goście, którzy są
sparaliżowani od pasa w dół ślizgają się na falach.
Oczywiście robią to pod okiem doświadczonego
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instruktora, który w razie czego podpływa i stara
się jak najdłużej utrzymać surfera na powierzchni.
Wielu zawodowych surferów, w tym Rob Machado, propaguje tego rodzaju surfing. Jeden z jego
kumpli miał poważny wypadek, ale nie zraziło go to
do dalszego uprawiania surfingu. Machado razem
z innymi wrzucili go na deskę, pchnęli, a ten ślizgał
się po falach. Jak widzisz, nie ma ograniczeń.
Pewnie dlatego surfing staje się coraz popularniejszy. Popularyzacja tej dyscypliny sprawiła, że
pojawiły się inne pokrewne konkurencje, takie jak
windsurfing czy kitesurfing. Ten pierwszy jest nawet dyscypliną olimpijską. Jak wyobrażasz sobie
dalszy rozwój sportów wodnych? Myślisz, że wyodrębnią się jakieś nowe konkurencje?
Nie mam pojęcia. Jakbym wiedział, to jako
pierwszy produkowałbym sprzęt do uprawiania
takiej dyscypliny i zarabiałbym na tym duże pieniądze. (śmiech) Sporty wodne rozwijają się w naprawdę szybkim tempie. W kitesurfingu, ale i w innych
pokrewnych konkurencjach jest wykorzystywany
tak zwany hydrofoil. To jest pewna nowość w żeglarstwie, wykorzystywana już przy okazji regat
America’s Cup. Pod jachtem, tam, gdzie jest miecz,
jest skrzydło i ono powoduje, że przy pełnej prędkości kadłub może unosić się nad wodą. W rezultacie zostajesz tylko na mieczu i na nośności tego
skrzydła. Opór wody jest wtedy niewielki, przez co
uzyskujesz większą szybkość. Co rusz, pojawiają się
pewne niuanse, niby niewielkie, które sprawiają ci
jeszcze większą przyjemność z uprawiania sportów
wodnych.
A jak wyobrażasz sobie przyszłość Trójmiasta
jeżeli chodzi o surfing, jego promocję i organizowanie zawodów?
Nasza zatoka jest jednym z najlepszych miejsc
w Europie do nauki i uprawiania kitesurfingu
i windsurfingu. Ma bardzo dużo płytkiej wody, jest
bezpiecznie, więc należałoby organizować tu jak
najwięcej zawodów w obu tych dyscyplinach. Co
się tyczy surfingu, marzy mi się w Gdyni Wavegarden, jaki powstał w Wielkiej Brytanii. Skoro potrafimy budować aquaparki, to czemu nie spróbujemy
z tego typu miejscami? Gdynia do takiego projektu nadaje się idealnie. To miasto bardzo związane
z morzem. Sam chętnie wszedłbym w taki projekt
z Urzędem Miasta Gdyni, żeby coś na kształt tego
brytyjskiego Wavegardenu wybudować u nas. Byłaby to ogromna promocja dla miasta. Podejrzewam, że rodzimi i zagraniczni surferzy zjechaliby
się do Gdyni. Każdy chciałby spróbować swoich sił
w takim miejscu. Nie znam jednak kosztów takiego przedsięwzięcia. Wiem jednak, że Gdynia jest
na to logistycznie przygotowana. Potrzeba tylko
pieniędzy.
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Kitefoil, czyli
stan umysłu
Rozmawiał: Michał Stankiewicz / Foto: Archwium TJ

Gdy kilka lat temu pojawiło się na rynku budziło zainteresowanie,
ale i zdziwienie. Dzisiaj powoli, ale systematycznie zdobywa coraz
większe rzesze użytkowników. Hydroskrzydło “rozpycha się” wśród
deskarzy. Od kilku lat eksperymentuje z nim Tomek Janiak, nasz
ubiegłroczny Wicemistrz Świata i Mistrz Europy w Kitesurfingu
w kategorii Masters. Tym razem połączył je ze skimboardem.
Jak i po co – o tym opowiada W Ślizgu!

s

kąd pomysł na połączenie deski
skimboardowej z kitem?
Tomek Janiak: - Pomysł połączenia „skima” z kajtem znany jest nie
od dziś. Na kajcie można pływać
z najróżniejszymi sprzętami pod nogami, które mają w miarę płaską powierzchnię no
i oczywiście pewną wyporność. Widziałem próby

pływania na materacach dmuchanych, deskach do
prasowania czy drzwiach od lodówki. Napęd latawcem wykorzystywany jest również w bardziej poważnych celach, np. w przypadku awarii, złamania
masztu na jachtach oceanicznych do awaryjnego
kontynuowania żeglugi. Nowością jest natomiast
dodanie do „skima” (deski skimboardowej – dop.
red.) hydroskrzydła, dzięki czemu mamy możliwość
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poszerzyć zakres wiatrów przy których możemy pływać. W zasadzie hydroskrzydło potocznie nazywane „foilem” możemy podczepić do każdej sztywnej,
wypornej powierzchni, a od naszych umiejętności
będzie zależeć czy popłyniemy. Skim nadaje się do
tego najlepiej jeżeli chodzi o amatorskie pływanie,
ponieważ mając zestaw składający się z hydroskrzydła, skima oraz 3 latawców w rozmiarach, np.:
13, 9, 7m, jestem w stanie pływać przy wietrze od 7
do 35 węzłów.
- I pewnie przy każdej pogodzie.
- W bezwietrzny dzień, bawię się na skimboardzie w pierwotnym założeniu, czyli ślizgając się po
kałużach lub płytkiej wodzie. W momencie w którym wiatr się wzmaga - około 7 węzłów - przykręcam do skima wspomniane hydroskrzydło, biorę
latawiec 13m i mam znakomitą zabawę, gdzie
inni kajciarze czy windsurferzy nawet nie pomyślą,
aby wyjść na wodę. Na takim zestawie, zmieniając jedynie latawce na mniejsze - 9m, a następnie
7m, mogę pływać nawet do około 35 węzłów.
Wszystko zależy oczywiście od umiejętności, ciężaru osoby oraz jakości wiatru. Ale… mogę oczywiście odkręcić skrzydło i w tych warunkach, czyli
12 - 35 węzłów pływać na skimie z latawcem tzw.
freeride (jazda w lewo, w prawo – dop. red.) lub
bawić się w tzw. strapless freestyle (ewolucje/ triki
– dop. red.). Jeżeli pojawi się niewielka fala, około
1,5m, mam również znakomitą zabawę. Jak widać
taki niewielki zestaw jest w stanie dać nam dużo
radości w najróżniejszej formie, przy szerokim zakresie wiatrowym oznacza koniec z siedzieniem na
plaży!
- Czyli zestaw na każdą pogodę, a do tego chyba poręczny?
- Wspomniane wyżej „zabawki” możemy spakować do torby podróżnej lub niewielkiego quivera
i wyruszyć na kajtowe wakacje w najróżniejsze zakątki świata, nie stresując się czy nas wpuszczą do
samolotu, autobusu czy taksówki, czy to nie jest
wspaniałe?
- Czy to Twój autorski eksperyment czy też powszechna praktyka?
- Połączenie skimboardu z hydrofoilem jest już
znane, natomiast moim autorskim pomysłem jest
stworzenie sprzętu o którym wspomniałem wyżej, przy pomocy którego będę mógł „bawić” się
na wodzie od 0 – 35 węzłów, przy okazji mogąc to
wszystko zapakować do „regularnej” torby, zapomnieć o problemach przy odprawianiu bagażu,
podróżować po całym świecie z lekkim bagażem,
umożliwiającym pływanie freeride, freestyle, airstyle, wave, kitefoil, racefoil… w każdych warunkach,
w zależności od potrzeb i nastroju. Pracuję nad tym
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projektem w tej chwili z firmą RRD, której jestem
team rider’em od 5 lat, nie wszystkie szczegóły więc
mogę zdradzić.
- Jakie są różnice w pływaniu jeżeli chodzi o porównanie ze zwykłą deską?
- Przede wszystkim jeżeli chce się zacząć przygodę z hydrofoilem, trzeba mieć już opanowanego
kajta i pływać pewnie na zwykłej desce typu Twin
Tip. To co jest niesamowite to sama przyjemność
pływania, doświadczanie trzeciego wymiaru na kajcie, swego rodzaju ZEN. Kitefoil to stan umysłu, być
może dlatego nie trafi do wszystkich…I może to lepiej? Myślałem, że na kajcie już nic mnie nie zaskoczy, kwintesencją był i jest dla mnie Kitewave, ale
podczas pierwszych moich prób na foilu – w styczniu 2013 - „lecąc” swoje pierwsze 100m w powietrzu, wręcz wyłem z euforii, zupełnie podobnie jak
zawijając się na ładnej fali.
Dla kogoś kto już pływa na desce kierunkowej
nie będzie to większy problem, myślę, że to kwestia
od 30 minut do 2 godzin, aby przelecieć pierwsze
100m na obydwu halsach. Natomiast dla osób, które nie miały wcześniej styczności z deską kierunkową, może być to ciut trudniejsze, ale nie musi być to
wcale regułą. Ważny jest otwarty umysł i motywacja aby się nauczyć, nie poddawać po pierwszych
upadkach.
- Całkiem niedawno, bo dopiero w ub. roku
w Polsce odbyły się pierwsze zawody w foilu. Co
się zmieniło? Jak rozwija się foilboarding?
- W tym sezonie odbędą się pierwsze Mistrzostwa Polski w Foilboardingu w Rewie, także jak
widać dyscyplina rozwija się. Oprócz tego na pozostałych edycjach Pucharu Polski jest w planie roz-

grywanie wyścigów, także w tym sezonie będziemy
mieli również klasyfikację Puchar Polski.
- Czy przybywa fanów latania?
- Z mojej wiedzy wynika, że w 2013 roku było
nas dwóch w Polsce, czyli Tadeusz Niesiobędzki (który zapoczątkował tą zabawę) oraz ja. W tej
chwili jest nas około 30 osób i cały czas naszą pasją oraz entuzjazmem przyciągamy nowych adeptów „lewitacji”. Na „fali” sukcesu foilboardingu
powstają pierwsze polskie konstrukcje. Nie możemy oczywiście porównywać się z Francuzami czy
Amerykanami, gdzie liczba „lewitujących” liczy się
w tysiącach. Francja, kolebka foila przeżywa istny
boom, firmy produkujące skrzydła nie wyrabiają
się z zamówieniami.
- Czy foilboarding ma szansę stać się oddzielną,
samodzielną konkurencją?
- Foilboarding już od 2 lat jest oddzielną, samodzielną konkurencją. Teraz kiedy technologia
pozwoliła na wykonanie sztywnych, doskonalszych
konstrukcji skrzydeł, okazało się że to najszybsza
klasa żeglarska na świecie (prędkość VMG na wiatr
15,5 węzła). Oczywiście wprowadzenie koncepcji
hydroskrzydeł do katamaranów z Pucharu Ameryki oraz spektakularny finał tej imprezy w zeszłym
roku w San Francisco, również przyczyniły się do
popularyzacji. W tej chwili ciężko wyobrazić sobie
nowoczesną sportową jednostkę żaglową która nie
wykorzystuje zasady działania hydroskrzydła.
- Czy to jest właśnie kierunek, w którym zmierza
kiteracing? Czy chodzi tylko o większą prędkość?
- Z punktu widzenia zawodniczego, wyczynowego, osiągi są oczywiście podstawą, prędkość oraz
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kąty „chodzenia” na wiatr i z wiatrem na kitefoilu
są o około 15% lepsze niż na Krace. Prawda jest
taka, że w konfrontacji podczas wyścigu na tej samej trasie, czołowy zawodnik świata Krace nie ma
szans z przeciętnym zawodnikiem KiteFoil. KiteFoil, mimo tego, że jest dopiero w początkowej fazie
rozwoju technologicznego, jest po prostu szybszy, zaryzykowałbym nawet tezę, że jest to w tej
chwili najszybsza i jednocześnie najtańsza, klasa
żeglarska na świecie (kursy na wiatr i z wiatrem)…
No może katamarany AC72 z finału regat Pucharu
Ameryki są w stanie żeglować w tej chwili szybciej,
ale tylko przy wietrze powyżej 10 węzłów, kiedy
zaczynają unosić się nad wodę. Naturalną sprawą
więc, jeżeli jest tylko taka możliwość, jest pływanie
na tym co szybsze…
Ale prędkość to nie wszystko. Foil to również
znaczne ułatwienie logistyczne, szczególnie w przypadku skrzydeł typu freeride, które w większości
są rozkładane. Wykonane z karbonu ważą 2 -3kg
co znacznie ułatwia transport. Takie skrzydło, po
uprzednim przygotowaniu insertów, można dokręcić do w zasadzie każdej deski - wave lub TT
i pływać wykorzystując te same latawce już od 7
wezłów! Czy to nie wspaniałe? Oczywiście nie jest
tak kolorowo, minusem jest to, że do pływania potrzebna jest głębsza woda, w zależności od skrzydła
od 0,5m do 1m.
- Co się zmienia w hydroskrzydłach?
- Cały czas powstają nowe konstrukcje oraz wykorzystywane są nowe materiały takie jak karbon,
fiberglass, a w tańszych wersjach aluminium. Zaczynają się próby z nanotechnologią. Coraz więcej
firm zaczyna interesować się produkcją hydroskrzydeł, w tym również kilka polskich.

- Czy nie brakuje jednak w tym wszystkim chlapiącej prosto w twarz wody, stukotu deski na czopie i maksymalnego spięcia mięśni, które odbijają
każdą nieoczekiwaną reakcję sprzętu pod nogami?
- To jest właśnie najfajniejsze, nie czuje się czopu
czy fali, kostki nie są powykręcane, kolana i kręgosłup nie bolą. Oczywiście przy wyczynowym pływaniu, podczas wyścigu również trzeba się napracować i przyznam, że można się spocić, szczególnie
jadąc z wiatrem na dużej prędkości. Zasadniczą
różnicą jest poziom koncentracji, pływając na foilu
trzeba być bardzo skoncentrowanym, można z powodzeniem użyć stwierdzenia, że pływa się głową.
- Twoje plany na ten sezon?
- W zasadzie to poprzedni sezon wcale się nie
skończył, staram się pływać nawet zimą u nas nad
morzem jeżeli tylko warunki pozwalają, a zima przecież była bardzo łagodna). W międzyczasie organizuję i biorę równocześnie udział w wyjazdach szkoleniowych, połączonych z treningami oraz testami
sprzętu. Najbliższy wyjazd na Fuerteventurę gdzie
będę prowadzić szkolenia kajtowe na różnym poziomie, również hydrofoil. Mam w planie także testy
najnowszego sprzętu RRD. Od maja pierwsze zawody Pucharu Polski w Chałupach i tak nieprzerwanie
prawie w każdy weekend aż do połowy września.
Po drodze MP w foilu, Mistrzostwa Świata i Europy
w Formule Kite, Puchar Europy w Foilu oraz Slalomie, kolejne Mistrzostwa Polski tym razem w Formule Kite i Slalomie i wiele wiele innych imprez.
Od końca września zaczynam prowadzić kolejne
wyjazdy szkoleniowe (Rodos, Sardynia, Egipt, Cape
Town). Jak widać kalendarz napięty, ale najważniejsze w tym wszystkim, że to sprawia przyjemność.
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Imoca
Koniec kryzysu
i francuski marketing
Do startu najbliższej edycji Vendée Globe zostało 18 miesięcy (start
6/11/2016). Policzyłam nieoficjalne zgłoszenia i deklaracje
uczestnictwa na stronie organizatorów i innych stronach, które
śledzę: 32 zawodników. Pewnie przybędzie jeszcze kilku. Jak na
najdroższą (poza Pucharem Ameryki) klasę żeglarską to naprawdę
dużo. Koniec kryzysu? Na to wygląda – dla W Ślizgu! o sytuacji
w klasie Imoca - pisze Milka Jung*.

Fot. Ainhoa Sanchez

n

ajogólniej – rysuje się szansa zobaczenia około 30 jachtów z co
najmniej 4 różnych generacji
żeglujących jednocześnie – przynajmniej na linii startu. Raz już tak
było – w edycji 2008/09 wystartowało 30 zawodników, ale ukończyło 11, co jest
normą statystyczną tych regat. Wszystkie jednostki,
które były na sprzedaż, zostały sprzedane. Starsze
i nowsze.
Zobaczymy więc zupełnie nowe nazwiska – oraz
nowych sponsorów. O tym, że we Francji VG to religia, przypominać nie trzeba. Organizatorzy w zawiadomieniu o regatach podali maksymalną liczbę zawodników – 27. Kiedy w 2011 rozmawiałam
z dyrektorem regat, Denisem Horeau, powiedział,
że ok. 20 jachtów to maksymalna „rozsądna” liczba
startujących – zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i mediów. Jak widać, zmienił zdanie.
Wiadomo, że od deklaracji startu do znalezienia
się na nim droga jest bardzo długa. Dlatego, choć
można by uznać, że wszystkie miejsca są już „zaklepane”, organizatorzy regat pomagają zarówno zawodnikom szukającym sponsora, jak i firmom, które
chcą reklamować się w trakcie tego wyjątkowego
wyścigu. A reklamować się warto, bo we Francji VG
jest popularniejsze od Tour de France czy meczów
na kortach Roland Garros. Oraz od piłki nożnej (tak,
to możliwe!).
Tak powstał pomysł „speed dating”, czyli szybkiej
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Milka Jung
Pisze  o żeglarstwie od roku 1999 . Publikuje w pismach specjalistycznych, a także dziennikach (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita). Tłumaczy książki
żeglarskie. Dla regat VELUX 5 OCEANS 2010/2011
pisała codziennie informacje prasowe oraz tworzyła polską wersję językową strony internetowej organizatora imprezy www.velux5oceans.com. W regatach Vendée Globe 2012-2013 i Transat Jacques
Vabre 2013 rzecznik prasowy startu Zbigniewa
Gutkowskiego / ENERGA Sailing z ramienia fundacji Polish Ocean Racing. Od 10 lat mieszka w leśniczówce na Mazurach. Tyle samo czasu współpracuje z wydawnictwem Almapress jako tłumacz.

4 2 TECH N O L O G IE

randki, na której zainteresowani zawodnicy i prezesi dużych firm mogli, by spotkać się w jednym miejscu, przedstawić swoje projekty oraz oczekiwania,
na wzór „randek w ciemno” dla szukających żon czy
mężów.
Pierwsze spotkanie odbyło się 1 kwietnia, a pomysł wyszedł od Bruno Retailleau, prezesa stowarzyszenia SAEM Vendée, organizatora regat.
Powód był prosty: „Ostatnie regaty VG były ogromnym sukcesem pod względem liczby zawodników
i efektów medialnych, a kolejne zapowiadają się
równie obiecująco”. Czyli, jeżeli coś działa dobrze,
należy temu pomóc, żeby dalej działało tak samo
albo jeszcze lepiej. Nie wystarczy odcinać kupony.
Każdy z zawodników miał 5 minut na prezentację. Prezesi byli na miejscu – bez konieczności
„wydeptywania” sobie ścieżek do ich gabinetów.
Dodatkowo obecni byli również przedstawiciele
firm, które z VG już współpracują – mówili o swoich
doświadczeniach i o efektach inwestowania w żeglarstwo z najwyższej półki. „Popularność naszej
marki wzrosła dwukrotnie na przestrzeni dziesięciu lat. Za jedno euro wkładu otrzymaliśmy cztery
euro zwrotu” – tak podsumowała współpracę z VG
Patricia Brochard z zarządu Sodebo (firmy-partnera
czterech ostatnich edycji). Trzeba przyznać, że argument przekonujący.

Vendée Globe to marka, to sport, popularność
i pieniądze. Wszystko jednak związane z klasą
jachtów IMOCA – Open 60. Klasą, która jest bardzo kosztowna, co mogło prowadzić do jej zaniku.
Kryzys ekonomiczny „wykończył” trimarany ORMA.
IMOCA przetrwała i ma się coraz lepiej. Moim zdaniem ożywienie klasy jest niewątpliwie związane
z aktywnością stowarzyszenia OSM które przejęło
część zadań promocyjno-marketingowych klasy
oraz cyklem Ocean Masters, czyli powrotem do
Mistrzostw Świata. Bez nowych pomysłów – oraz
– nie oszukujmy się, pieniędzy – sytuacja na oceanach wyglądałaby zupełnie inaczej. Zatwierdzone przez klasę modyfikacje konstrukcyjne idą
w kierunku częściowej monotypizacji i obniżenia
kosztów (m.in. standardowe maszty i kile w nowo
budowanych jednostkach). Z drugiej strony nowy
wynalazek – hydroskrzydła, umożliwiające dużo
lepsze osiągi – chyba wyrównują te „oszczędności”.
Nandor Fa podczas rozmowy przed startem regat Barcelona World Race powiedział mi wprost:
„To nie są tańsze jachty”. Nie są. On wie najlepiej, ile wydał. Węgierski Spirit of Hungary jest
pierwszym egzemplarzem najnowszej generacji
IMOCA, zbudowanym wg nowych przepisów (ale
bez hydroskrzydeł) i projektu samego Nandora.
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Jak widać w trakcie Barcelona World Race – nie
ma szans na nawiązanie walki z dużo starszymi
jachtami. To niewątpliwie wina projektu. Moim
zdaniem budowanie jachtu tej klasy poza Francją
nie ma sensu (wyjątkiem potwierdzającym regułę jest nowy Hugo Boss powstający w Hampshire w Wielkiej Brytanii). Potrzebni są specjaliści
i technologia, a każdy, kto będzie na własnym
podwórku próbował osiągnąć to samo, na co oni
pracowali latami, zapłaci drożej i nie będzie pływał szybciej.
Standardyzacja ma jednak plusy – producent
masztów będzie mógł mieć kilka „na składzie”, dzięki czemu operacja wymiany będzie prostsza i tańsza, a na pewno szybsza niż obecnie, kiedy każdy
maszt jest inny, a po awarii robi się go na zamówienie, co trwa w najlepszym przypadku kilka tygodni.
Plus olinowanie. Plus transport.
Co do możliwości hydroskrzydeł – oczekiwania
są wielkie, ale czy znajdą potwierdzenie na regatowej trasie – zobaczymy. Dlatego najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem sezonu IMOCA są dla
mnie w tym roku regaty Transat Jacques Vabre,
gdzie pierwsze nowo budowane jachty zmierzą
się ze sobą oraz ze starszymi modelami. A jeszcze
ważniejszym testem będą regaty powrotne – Transat B2B (Back to Brittany, czyli Powrót do Bretanii).

Ważniejszym, bo udział wezmą tylko jachty IMOCA (w TJV jest kilka klas), z jednoosobową obsadą,
a ukończenie ich będzie dawało kwalifikację do VG
tym, którzy jej potrzebują.
Oczywiście kwalifikację można odbyć na kilka
sposobów, ale ten jest optymalny – najbezpieczniejszy i najtańszy. Najbezpieczniejszy, bo płynie
się w grupie (co nie jest bez znaczenia – przy powrocie z ostatnich regat TJV Bernard Stamm stracił
swój jacht i przeżył dzięki szybkiej i skutecznej akcji
ratunkowej prowadzonej w ekstremalnych warunkach). Najtańszy, bo taniej jest żeglować – nawet tak
drogim jachtem – niż wozić go na statku z Brazylii
do Europy.
Klasa się rozwija i nie ma obaw o brak zawodników na starcie VG, co bardzo kontrastuje z Volvo Ocean Race, gdzie pomimo zmiany jachtów
na mniejsze i ich całościowej standaryzacji mamy
w obecnej edycji tylko 7 jednostek, czyli tyle, ile
gromadzą „pomniejsze” imprezy IMOCA (Transat
Jacques Vabre 2013 – 10 jachtów, NY-BCN 2014 – 5
jachtów, Route du Rhum 2014 – 9 jachtów). Trzeba
jednak pamiętać, że to zupełnie różne regaty – chociaż wyniki medialne mogą być porównywalne. Pozostaje mieć nadzieję, że w 2016 roku w Les Sables
d’Olonne zobaczymy też polską flagę. A może kiedyś również w VOR?
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Nowe Mini Kowalczyka
Trzeci Polak, który ukończył jedne z najtrudniejszych regat na
świecie, Mini Transat, chce w nich wystartować jeszcze raz. Radek
Kowalczyk w sezonie 2015 zapowiada starty w klasie Mini 6.50
na nowym jachcie, zbudowanym w Polsce.

m

ini Kowalczyka jest już wyjęte z formy i w najbliższych
dniach kadłub będzie łączony z pokładem. Projektantem jednostki jest Étienne
Bertrand, znany francuski
specjalista od klasy Mini, a wykonawcą szczecińska
stocznia Yacht Service.
– Pod koniec kwietnia jacht będzie gotowy – zapewnia właściciel stoczni, Mariusz Świstelnicki.
– Pozostanie wyposażenie go w osprzęt – maszt,
wanty, liny, bloczki, kabestany, żagle” – dodaje Radek Kowalczyk. – Według harmonogramu prac

wodowanie odbędzie się w maju, w Polsce, a na
początku czerwca pojedziemy do Francji, żeby razem z projektantem ustawić jacht przed pierwszymi
regatami.
Pierwszym sprawdzianem nowej konstrukcji
będą regaty Mini Fastnet, startujące 14 czerwca na
trasie Douarnenez (FR) – latarnia Fastnet (UK) – Douarnenez (FR). Są to regaty dwuosobowe, liczące
600Mm. Kowalczyk wystartuje w nich z projektantem jachtu, Étienne Bertrandem.
Budowane w Szczecinie Mini to najnowsza konstrukcja kategorii Proto, OCEAN 650. Jacht budowany jest w technologii przekładkowej (sandwich),
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na bazie laminatu epoksydowo-węglowego (dwie
warstwy sprasowanego próżniowo laminatu oraz
pianka pomiędzy nimi).
Ze względu na doświadczenie w klasie Mini
i ukończone regaty Mini Transat, Kowalczyk nie
musi przechodzić pełnego cyklu kwalifikacji, liczącego 2000 Mm. Wystarczy udział w 2 wybranych
regatach najbliższego sezonu – przepłynięcie łącznie 1000 Mm, aby uzyskać kwalifikację dla jachtu
(kwalifikuje się zawsze para jacht-zawodnik). Mini
Transat zaczyna się prologiem 13 września 2015.
Sam start Mini Transat odbędzie się 19 września
2015, a start z portu etapowego na Lanzarote 31
października.
Tegoroczna, jubileuszowa, 20 edycja regat Mini
Transat, to 4020 Mm przez jesienny Atlantyk na
trasie z francuskiego portu Douarnenez, z przystankiem na Lanzarote (W. Kanaryjskie), do Pointe-à-Pitre
na Gwadelupie. Te wyjątkowe regaty rozgrywane
są na jachtach o długości 6,5 metra, gdzie miejsca
w kabinie jest tyle, co pod stołem. Żeglarze płyną
samotnie przez ok. 40 dni i nie mogą korzystać
z żadnego wsparcia z lądu ani z komputerów nawigacyjnych.
mj

OCEAN650 DANE TECHNICZNE:
Długość: 6,50m / Szerokość: 3,00m / Zanurzenie: 2,00m / Masa ok. 700 kg / Wysokość od balastu do topu: 14m / Powierzchnia żagli: na wiatr
43m2 / z wiatrem 130m2
Jacht posiada wychylny kil z balastem, asymetryczne miecze, dwa stery i długi bom genakera
W połączeniu z ekstremalnie niską wagą tworzy
szybką jednostkę ślizgową.
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Radek Kowalczyk:
„Bardzo się cieszę, że po czterech latach przerwy znów wracam
na ocean. Po ukończeniu regat Mini
Transat w roku 2011 wiedziałem, że
chcę to zrobić jeszcze raz. To były cztery lata ciężkiej pracy, ale było warto”.
„Udała nam się rzecz niezwykła. Nie tylko będę
mógł wystartować na najnowszej konstrukcji jednego z najlepszych światowych projektantów, ale ten
jacht budowany jest w Polsce, w polskiej stoczni,
która jest gotowa do realizacji tego trudnego projektu. Z tego cieszę się najbardziej.”
„Yacht Service ma konieczne doświadczenie do
tego projektu, nie tylko w zakresie technologii, ale
również współpracy z bardzo wymagającymi odbiorcami”.

W kategorii Proto, w której będzie startował
Radek Kowalczyk, nie ma ograniczeń konstrukcyjnych. Przy jachtach kategorii seryjnej, które
z założenia mają być dostępne ekonomicznie,
nie stosuje się konstrukcji przekładkowych, ani
materiałów takich jak węgiel – kadłub jednostki
seryjnej powstaje z monolitycznego laminatu
poliestrowo-szklanego. Podstawowe różnice
pomiędzy jachtem kategorii seryjnej i prototypowej to wy ższy maszt, lżejszy kadłub, uchylny
balast, większa powierzchnia żagli oraz możliwość wykorzystania najnowocześniejszych
materiałów.

Étienne Bertrand:
„Projektuję tak, aby jachty były
proste, wygodne w żegludze, lekkie
i szybkie”. „OCEAN650 to początek
nowej generacji kadłuba, wersji pośredniej pomiędzy nr 802 i Scow. Chcemy uniknąć
„brutalności” Scow i oczywiście uzyskać jak najlepsze osiągi. Próby na modelach numerycznych potwierdziły, że to dobry kierunek. Wykorzystałem tu
moje doświadczenia z ostatniego projektu, OFCET
650. Na OCEAN650 chcę razem z Radkiem wystartować w tegorocznych regatach Mini Fastnet, żeby
osobiście sprawdzić możliwości tej konstrukcji
w porównaniu z założeniami teoretycznymi”.
„Prace wykonane do tej pory w stoczni są bardzo
dobrej jakości. Nie ma konieczności, żebym cały
czas był na miejscu, ale jeżeli jest taka potrzeba, zawsze przyjeżdżam. Nie mamy żadnych problemów
komunikacyjnych, używamy tego samego oprogramowania, wszystkie prace idą zgodnie z planem”.
Mariusz Świstelnicki:
„Potencjał tej konstrukcji jest bardzo duży. Chcielibyśmy wykorzystać
ten projekt do budowy kolejnych
jachtów Mini w Polsce. Mamy opracowaną koncepcję „jachtu modułowego”, składającego się z wymiennych części – kadłub, maszt,
kil, płetwy. Każda część może mieć swoją wersję
„hi-tech” oraz „optimum”, w zależności od budżetu
zamawiającego, a każdy z modułów, w czasie późniejszym, będzie można wymienić na inną wersję.”
„Laminat węglowo-epoksydowy to najlepsza ze
znanych technologii budowy jachtów regatowych,
gdzie liczy się każdy kilogram wagi. Posiada największą wytrzymałość przy minimalnym ciężarze. Aby
jeszcze zaoszczędzić na wadze, stosujemy technologię vacuum, która pozwala na sprasowanie laminatu
oraz użycie optymalnej ilości żywicy epoksydowej”.
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Fruwający katamaran
Autor: Matylda Promień / Foto: Sunreef Yachts

Sunreef 40H z systemem płatów nośnych

Podczas Cannes Yachting Festival 2014 Sunreef Yachts
przedstawiło niezwykły projekt pierwszych na świecie płatów
nośnych zamontowanych w 40 stopowym luksusowym, otwartym
katamaranie motorowym. To kolejna innowacja ze stoczni Sunreef,
która ma zrewolucjonizować rynek luksusowych jachtów. O tym
wyjątkowym systemie rozmawiamy z autorem projektu, inżynierem
Grzegorz Władzińskim z biura konstrukcyjnego Sunreef Yachts.

j

lepszą stabilność poprzeczną niż
ednostki posiadające
u jednokadłubowców, więc zastopłaty nośne zamontowasowanie płatów nośnych na katane pod kadłubem porumaranach daje szeroki wachlarz
szają się znacznie szybkorzyści, a pasażerowie znacznie
ciej ponieważ kadłuby
bardziej komfortowo czują się na
nie muszą pokonywać
pokładzie podczas podróży. Zaoporu wody, a poruszają się poznaczyć jednak trzeba, że prowanad nią. Jak dokładnie funkcjonudzenie takiej jednostki wymaga
je ten system?
od skippera większego doświadNa początku łódź wyposażona
Grzegorz Władziński.
czenia i, aby mógł on bezpiecznie
w system porusza się standardoprowadzić jednostkę, musi nabyć
wo, lecz wraz ze zwiększeniem
prędkości wzrasta siła nośna działająca na płaty, co odpowiednie umiejętności.
powoduje wyniesienie kadłuba ponad linię wody.
Podczas Cannes Yachting Festival 2014 stocznia
Ponadto przy dużej prędkości cały kadłub znajduje się ponad powierzchnią, natrafiając na znacznie Sunreef Yachts zaprezentowała koncept pierwszemniejszy opór ze strony rzadszego niż woda powie- go na świecie systemu płatów nośnych (system
trza. Statek porusza się więc szybciej wykorzystując hydrofoil) dla luksusowych katamaranów. Pracodo tego mniejszą moc napędu. Charakterystyka wał pan nad tym projektem długi czas. Czy sądzi
geometryczna dwukadłubowców zapewnia dużo pan, że to rozwiązanie zrewolucjonizuje rynek
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jednostek motorowych? I  jaka przyszłość czeka
wodoloty?
Wodoloty odrodziły się w pewnym sensie na
nowo. Dowodem na to jest choćby wielka fascynacja nimi podczas America’s Cup. Widok jednostek lecących nad wodą jest na tyle efektowny, że
zdecydowano, że warto kolejny raz obejrzeć tak
widowiskową rywalizację. Jestem więc przekonany,
że i nasz koncept jest dużym wydarzeniem w branży. To pionierski projekt bardzo luksusowego katamaranu wzbogaconego o wspomniany system.
Obecnie pracujemy nad jego realizacją. Oprócz
rekreacyjnych łodzi luksusowych widzę także przyszłość wodolotów jako szybkie i komfortowe promy
pasażerskie, łodzie patrolowe i ratunkowe oraz jednostki specjalnego przeznaczenia.
Czym różni się kadłub w jednostce, w której będzie zamontowany system? Z czego skonstruowane są płaty?
Nasz kadłub jest dostosowany do zamontowania systemu chowanych płatów nośnych. Posiada
odpowiednie parametry geometryczne, czyli m.in.
specjalnie zaprojektowaną linię dna i kształt wrężnic oraz parametry hydrodynamiczne, które mają
bardzo duży wpływ na ogólną sprawność wodolotu. W celu zmniejszenia stopnia skomplikowania
układu i poprawienia stabilności jednostki zastosowaliśmy płaty nośne w układzie „V” (free surfacepiercing foil system). Dodam, że w naszym projekcie płaty są chowane w specjalnie wyprofilowane
„kieszenie” w kadłubie, co jest bardziej korzystne
dla walorów estetycznych luksusowego produktu
oraz właściwości hydrodynamicznych, kiedy jacht
porusza się w trybie wypornościowym, a nie jako
wodolot. Co do samych płatów to myślimy o zastosowaniu zarówno stali nierdzewnej o podwyższonej
wytrzymałości oraz kompozytów.
Na razie stworzyliście projekt zamontowania
płatów nośnych na katamaranie motorowym Sunreef 40H. Czy jest w planie użycie systemu również
na innych/większych jednostkach ?
Rozpoczęliśmy pracę nad 40-stopowym luksusowym katamaranem. Jest to nasz pierwszy model
tego typu, więc koncentrujemy się głównie nad
jego udoskonalaniem, ale mogę powiedzieć, że już
powoli myślimy o jachcie 60- i 80-stopowym.
Jaką prędkość będzie uzyskiwać jednostka 40stopowa z takim systemem?
Na etapie konstrukcyjnym zakładamy, że jednostka osiągnie prędkość nawet 70 węzłów. Przy
takiej prędkości jednostka dosłownie będzie się
unosić nad wodą. To będzie pierwszy krok ku rewolucji w świecie luksusowego jachtingu. Jeszcze
w tym roku pokażemy prototyp.
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Polacy szykują się na
Energa Sopot Match Race

Fot. Krzysztof Nowosielskie

Światowa czołówka żeglarzy weźmie udział w Energa Sopot Match
Race, jednej z siedmiu eliminacji 2015 ISAF Match Racing World
Championship. Z Polaków – załoga Przemysława Tarnackiego,
którego w tym sezonie wspierać będzie Karol Jabłoński.

Polish Match Tour
Regaty match racingowe zaliczane do tej samej
kwalifikacji odbędą się też na Pomorzu Zachodnim
jako cykl Polish Match Tour. Pierwsze dwie imprezy
(o tzw. randze 3) już 30 kwietnia i 2 maja w Szczecinie. Kolejne także w Szczecinie 29 maja (grade 2),
potem Dziwnowie (17 lipca, grade 3), Świnoujściu
(14 sierpnia, grade 2). Z kolei od 15 września w Świnoujściu zostaną rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Match Racingu.

s

opockie regaty mają już 12 letnią
tradycję. Systematycznie zwiększają swoją rangę, by w ub. roku – po
raz pierwszy – trafić do siódemki
najważniejszych imprez w ramach
World Match Racing Tour. Tegroczną nowością jest pojawienie się jako sponsora tytularnego – Energi. Na przełomie lipca i sierpnia
do Sopotu przyjedzie 8 zespołów ze światowej
czołówki, m.in. Ian Willams (zwyciężca ubiegłorocznych SMR), Eric Monnin, czy Bjorn Hansen. Kolejne
cztery miejsca w regatach przypadną Energa Yacht
Race z Przemysławem Tarnackim na czele, zwyciężcom zawodów kwalifikacyjnych Szczecin Match
Race i Dziwnów Match Race. Ostatnie miejsce przeznaczone jest dla zdobywcy dzikiej karty.
Polacy liczą w tym roku na dobre miejsce. W ubie-

Fot. shuttersail.com
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uczyć się od mojego mentora. Może się uda. A jak
nie to pojedzie z nami na kilka pojedyńczych regat.
Teraz staramy się zgrać nasze kalendarze.
Impreza odbędzie się w dniach 28 lipca – 1 sierpnia. Zawodnicy będą ścigać się na jachtách Diamant 3000 o wadze 3 ton i powierzchni żagli 160 m
kw. Wyścigi odbywaja się wokół mola, dzięki czemu
na bieżąco można podziwiać walkę załóg.

Match racing to najkrótsza i bardzo widowiskowa formuła regat. Polega na krótkich, 10-15 minutowych pojedynkach dwóch załóg. Wyścigi odbywają się blisko brzegu, są doskonale widoczne dla
kibiców, a dodatkowo są na żywo komentowane. Zawodnicy startują na takich samych jednostkach
dostarczanych przez organizatorów regat. W każdej imprezie bierze udział 12 załóg. W fazie eliminacji każda załoga ściga się przynajmniej raz z każdym z przeciwników. Do rundy play off wchodzi osiem
najlepszych załóg, które kolejno rywalizują w ćwierćfinale, półfinale i finale. W tej widowiskowej konwencji odbywa się wiele imprez na świecie, włącznie z najsłynniejszym Pucharem Ameryki.

Fot. shuttersail.com

głorocznych regatach załodze Tarnackiego nie udało
się wyjść z pierwszej rundy. Lepiej poszło Karolowi
Jabłońskiemu, który z dobrym wynikiem dostał się do
ćwierćfinału. Tutaj jednak trafił na Iana Willamsa, który
nie dał szans polskiej załodze. Jak będzie w tym roku?
– Chcemy wrócić do pierwszej dziesiątki światowego rankingu, by na koniec sezonu móc ubiegać się o kartę do regat World Match Racing Tour
– mówi W Ślizgu! Przemysław Tarnacki. – To siedem
najważniejszych imprez, jedną z nich jest właśnie
Energa Sopot Match Race. Z automatu – bierze
w nich udział 8 najlepszych skiperów. W tym sezonie – weźmiemy w nich udział dzięki dzikim kartom.
Dostaliśmy zaproszenia m.in. z Kaliforni i Niemiec.
Chcemy też wystartować w Szwecji, a w Sopocie
miejsce mamy zapewnione.
Tarnackiemu zależy szczególnie na dobre miejsce w sopockich regatach, których jest inicjatorem
i organizatorem. Do bliskiej współpracy pozyskał
Karola Jabłońskiego.
– Marzę by mieć Karola w załodze, na taktyce, by
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Stamm i Le Cam
zdobyli Barcelonę
Bernard Stamm i Jean Le Cam (Cheminees Poujoulat) wygrali
tegoroczoną edycję The Barcelona World Race. Pokonanie trasy
dookoła świata, ze startem i finiszem w Barcelonie, zajęło im
dokładnie 84 dni, 5 godzin, 50 minut i 25 sekund. Druga załoga
na mecie Guillermo Altadill / José Muñoz dotarła 5 dni później.

w

środę 8 kwietnia na mecie zameldowała się 4
załoga z teamu One Planet, One Ocean / Pharmat. Na wodzie pozostały jeszcze trzy jachty: „We
are Water”, „Renault Captur” i „Spirit of Hungary”.
Nie należy ich się jednak zbyt szybko spodziewać
w Barcelonie, bowiem do mety pozostało im od
około 170 do nawet ponad 2000 mil morskich.
To już trzecia edycja Barcelona World Race (klasa
IMOCA 60) – czyli morderczego wyścigu dookoła
kuli ziemskiej bez dokonywania postojów. Impreza
jest cykliczna, a jej poprzednie edycje rozgrywane
były na przełomie lat 2007/2008 oraz 2010/2011.
Historycznym zwyciężcą wyścigu jest Jean-Pierre
Dick, któremu w pierwszej edycji partnerował Damian Foxall (trasy z Barcelony do Barcelony pokonali w 92 dni). A w drugiej Loick Peyron.
W tym roku do startu w Barcelonie 31 grudnia

2014 roku stanęło 8 dwuosobowych załóg. Nigdy
w historii wyścigu, nie wzięli w nim udziału Polacy.
W tej edycji niewiele brakowało byśmy w relacjach
mogli zobaczyć polską załogę – Zbigniewa Gutkowskiego oraz Macieja Marczewskiego, którzy
cały ubiegły rok przygotowywali się do tej imprezy.
Niestety, przeszkodą okazały się finanse. Budżety
w klasie Imoca liczone są w milionach euro na każdy start w regatach typu Barcelona World Race czy
Vendee Globe. Choć kadłub ich jachtu przeszedł
remont to zabrakło na wymianę ożaglowania.
– Udowodniłem już sobie, naszym kibicom, a także sponsorom, że potrafię przetrwać samodzielną,
okołoziemską żeglugę. Teraz chciałbym spróbować
ścigania, a do tego niezbędny jest sprzęt na wysokim, światowym poziomie, a na to niestety nie było
nas stać – wyjaśnił w jednym z wywiadów Gutek.
Do Barcelony swój team szykował też Roman
Paszke. Płynąć mieli Robert Janecki i Adam Skomski. Nie udało im się jednak kupić jachtu.
mw
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Maciej Marczewski
„Świstak“

Wyniki na dzień 13-04-2015
1. Cheminees Poujoulat (Bernard Stamm/Jean Le Cam)
- NA MECIE
2. Neutrogena (Guillermo Altadill/Jose Munoz)
- NA MECIE
3. GAES Centros Auditivos (Anna Corbella/Gerard Marin)
- NA MECIE
4. One Planet, One Ocean/Pharmaton
(Aleix Gelabert/Didac Costa) – NA MECIE
5. We are Water (Bruno Garcia/Willy Garcia) – NA MECIE
6. Renault Captur (Jorg Riechers/Sebastien Audigane
+ 401,3 nm do mety
7. Spirit of Hungary (Nandor Fa, Conrad Colman)
+ 1362 nm do mety
8. Hugo Boss (Alex Thomson/Pepe Ribers)
– poza rywalizacją z powodu usterki jachtu

Barcelona World Race
to wyścig dookoła świata. Udział w nim biorą
dwuosobowe
załogi,
które płyną na małych
60-stopowych łodziach,
które z zasady nie są łatwym kompanem do takiej
przeprawy. Wszystkie akweny przez które płyną
są dużym wyzwaniem. Nawet Morze Śródziemne
o tej porze roku, kiedy odbywa się start z Barcelony, jest bardzo wymagające. Zderzają się tam wiatry od morza i lądu, które komplikują żeglowanie.
Podczas tego typu wyścigów, łódki poddawane są
ogromnym przeciążeniom, więc bezustannie wymagają jakichś napraw, od tych najdrobniejszych,
po nawet przelaminowanie pękniętych elementów.
Wyniki aktualnej edycji nie są dla mnie niespodzianką. Bernard Stamm i Jean Le Cam to bardzo
utytułowani żeglarze, każdy z nich opłynął kilka
razy świat dookoła, a trawersy Atlantyku wykonali chyba kilkadziesiąt razy. I to tylko w samotnym
pływaniu! Do tego każdy z nich miał w trakcie tych
rejsów wiele mocnych przeżyć. Mają więc ogromne oceaniczne doświadczenie. Ciekawi są też jako
ludzie – Stamm jest bardzo kontaktowy, a Jean Le
Cam na pierwszy rzut oka – można pomyśleć, że to
bretoński gbur, ale po bliższym poznaniu okazuje
się fajnym człowiekiem. Co ważne i wcale nie powszechne potrafi bezinteresownie doradzić i dzielić się wiedzą. To ciekawe osobowości, no i bardzo szybki, doświadczony duet, co oczywiście nie
umniejsza potencjałowi pozostałych zawodników,
no, ale doświadczenie było po ich stronie.
Szkoda mi załogi Hugo Boss, czyli Alexa Thomsona i Pepe Ribes, niestety ta załoga musiała wycofać się z rywalizacji. Ciekawie wyglądałaby ich
rywalizacja z Neutrogeną. Altadill Guilermo, sternik
Neutrogeny od wielu lat trenuje z Alexem i pomaga mu usprawnić ożaglowanie. Może nie byłaby
to rywalizacja mistrz – uczeń, ale dużą część warsztatu żeglarskiego Alex nabył właśnie od Altadila.
Alex jest bardzo szybkim żeglarzem, pływa zero
– jedynkowo, zawsze na maxa, na 100%, w przeciwieństwie do francuskich wyjadaczy, którzy często
kalkulują. On jest porywczy i jak czuje krew to idzie
za uderzeniem. Obserwuję Nandora Fa na Spirit of
Hungary. Doświadczony żeglarz, wygrał Veluxa, ale
jego jacht to nowa konstrukcja i tak dobrze, że płynie. Jeszcze przez regatami Barcelona World Race
mieli problemy w trakcie rejsu z Barcelony do Nowego Jorku. Wyszły problemy techniczne, łódka się
składała. Wystartowali ze względów komercyjnych,
ale potem musieli jeszcze wrócić do stoczni.
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Volvo Ocean Race
płynie do Europy
Załoga Abu Dhabi Ocean Racing jako pierwsza zameldowała się
na mecie piątego etapy Volvo Ocean Race 2015 powiększając tym
samym swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad pozostałymi
jachtami. Do końca regat pozostały dwa miesiące.

t

rasa piątego etapu wiodła z Auckland w Nowej Zelandii do Itajai
w Brazylii. „Abu Dhabi Ocean
Racing pokonał ją w niecałe 19
dni. Tuż za nim zameldował się
MAPFRE (19 dni, 2 minuty i 56
sekund), a kolejne miejsca zajęły Team Alvimedica (19 dni, 24 minuty i 32 sekundy) i Team
Brunel (19 dni, 25 minut, 48 sekund). Kolejne
załogi miały mniej szczęścia. „SCA” dotarł do
mety znacznie później niż pierwsza czwórka, czas
którego potrzebowali na pokonanie tej trasy wyniósł: 20 dni, 17 godzin, 52 minuty, 15 sekund.
Z kolei Dongfeng Race Team złamał maszt i nie
ukończył etapu.
Największym pechowcem jest jak na razie Team
Vestas Wind, który już podczas drugiego etapu

rozbił się o rafę koralową i nie wziął udziału w kolejnych odcinkach.
Dzięki doskonałym wynikom (dwa razy 1 miejsce, dwa razy 2 i raz 3) Abu Dhabi Ocean Racing
systematycznie powiększa swoją przewagę nad
konkurencją. Po pięciu etapach ma 9 punktów,
a drugi Dongfeng Race Team ma 16.
„Pięć oceanów w dziewięć miesięcy” – to hasło
przewodnie wyścigu. Volvo Ocean Race są najtrudniejszymi zawodami żeglarskimi na świecie.
Do tegorocznej edycji żeglarze wystartowali 4
października 2014 roku z Alicante w Hiszpanii. Do
pokonania mają 39 tys. mil morskich. Podczas wyścigu odwiedzą 10 miast w 9 państwach. Z Itajai
jachty płyną do Newport (USA), a kolejne dwa etapy biegną przez Lizbonę i Lorient. Finał zaplanowano na 27 czerwca w Goeteborgu.
mw
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Radek Kowalczyk,
Ocean Team
Ta edycja Volvo Ocean
Race zaskauje mnie od
strony przekazów medialnych! Jest to bardzo
ciekawie pokazane i chylę
czoła przed realizatorami.
Siedząc w wygodnym fotelu aż czuje się sól oceanu
za kołnierzem. W mojej opini to najlepsze medialnie regaty do tej pory.
Sam wyścig jest dość zróżnicowany. Od standardowej drogi pierwszego etapu (innej zapewne być
nie mogło) po zupełnie nowe, wręcz egzotyczne
drugiego i trzeciego. Na pewno jest to nowa trudność dla zawodników, a dla kibiców i widzów ciekawa nowość.
Zaskoczyły mnie na pewno dziewczyny na SCA.
Pięknie żeglują na wyścigach portowych, ale na
oceanie czegoś brakuje. Gdyby to były samotne
regaty, zrzuciłbym to na karb siły fizycznej, ale załogowo nie powinno to mieć znaczenia. Dziwna to
prawidłowość. Liczę na odmianę.
Zaskoczeniem jest też bardzo wyrównana walka
poszczególnych załóg. Nawet gdy rozjadą się na
setki mil na boki to i tak spotkają się „na metry” na
mecie. To bardzo ciekawe zjawisko.
Wypadek teamu Vestas to ewidentnie błąd ludzki. Nie pomogła technologia, a zapewne powinna.
Nowa trasa, nowe zagrożenie i niespodzianka! Dla
wszystkich. Szczęśliwy obrót sprawy dla załogi.
I jeśli już wypadki na morzu się muszą zdarzać, to
niech będą tylko takie. Ciężka, acz szczęśliwa lekcja
dla wszystkich żeglujących po nieznanych wodach.
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Mistrzowie Raceboardu
w Sopocie
Blisko 100 zawodników z całego świata weźmie udział w sopockich
Mistrzostwach Świata w windsurfingowej klasie Raceboard.

z

apowiada się zacięta walka. Reprezentujący barwy gospodarzy – Sopockiego Klubu Żeglarskiego Ergo
Hestia – Maksymilian Wójcik będzie
walczyć o odzyskanie tytułu Mistrza
Świata, który stracił w ubiegłym
roku w hiszpańskim Blanes na rzecz Ivana Pastora.
W ubiegłym roku Maks zdobył dwa srebrne medale w tej widowiskowej windsurfingowej klasie,
jeden właśnie na Mistrzostwach Świata, drugi na
rozgrywanych w Sopocie Mistrzostwach Europy.
Były to pechowe zawody dla naszego zawodnika.
30-letniemu żeglarzowi w ósmym biegu tych mistrzostw pękła skrzynia mieczowa i czterokrotny
mistrz świata w tej klasie nie ukończył wyścigu przez
co spadł na drugą pozycję w „generalce”. W kolej-

nych biegach nie udało mu się już odrobić strat do
świetnie dysponowanego w tych mistrzostwa Pawła Gardasiewicza.
– Paweł zasłużył na zwycięstwo gdyż przez całe
mistrzostwa prezentował bardzo wysoki poziom. Mi
zabrakło trochę szczęścia oraz przygotowania. – powiedział Maks Wójcik (POL 7) po ubiegłorocznych
zawodach. – Gratuluje Pawłowi i szczerze cieszę się
ze srebrnego medalu Mistrzostw Europy– dodał
Wójcik.
Na tegorocznych Mistrzostwach Świata szykują
się więc widowiskowe zawody i emocje do ostatniego wyścigu. Regaty odbędą się w ramach Pucharu
Prezesa Grupy Ergo Hestia. Ich organizatorem jest
Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia. Impreza odbędzie się w dniach 8 – 15 czerwca.
br
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Moth polecą wokół mola
To najszybsza, jednoosobowa klasa regatowa. I bardzo
widowiskowa. International Moth (Ćma). W czerwcu będzie
można ją oglądać w Sopocie podczas Moth Euro Cup, jednej
z siedmiu imprez europejskiego cyklu.

w

yobraźcie sobie mały
jacht (długość 3,35 m,
szerokość 2,25), który
sunie ponad metr nad
wodą z prędkością blisko
70 km (aktualny rekord
prędkości to 36,6 węzła). To właśnie jest Moth. Choć
ta pochodząca z Australii klasa istnieje już blisko 75
lat to przełom nastąpił ponad 10 lat temu kiedy do
konstrukcji dołożono hydroskrzydło. Dzięki niemu,
a także super lekkiej konstrukcji – Ćmy zbudowane
są niemal w 100% z włókien węglowych i przygotowane do pływania nie przekraczają wagi 30 kg
– jachty latają nad wodą osiągając zawrotne prędkości. Mimo swojej niewielkiej wielkości są klasą
zaawansowaną techologicznie.
– Klasa Moth to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się klasa żeglarska – mówi Michał
Domański, inicjator i największy pasjonat tej klasy
w Polsce. – Ma ogromny potencjał i dobre widoki
na przyszłość. Kiedy już raz doświadczy się lotu nad
wodą z bardzo dużą prędkością, szybko zapomina
się o innych jachtach. Wrażenia są niesamowite!
Fascynujące w klasie Moth jest równieź to, że z każdym zejściem na wodę uczymy się czegoś nowego,
a postępy, szczególnie na początku, są bardzo zauważalne i motywujące do kolejnych treningów.
Szybkość Moth pociąga najlepszych regatowców. W tym roku na Mistrzostwa Świata w Australii

przyjechało 165 zawodników, a wśród nich uczestnicy Pucharu Ameryki i medaliści olimpijscy.
– W ostatnim czasie obserwuję duże zainteresowanie klasą Moth w Polsce. Wiele osób pyta o możliwość spróbowania swoich sił na te konstrukcji –
opowiada Domański. – Sądzę, że wynika ono m.in.
z rosnącej popularności klasy za granicą oraz tego,
że startują w niej najlepsi żeglarze na świecie, z medalistami olimpijskimi czy zawodnikami America’s
Cup na czele. Korzystnym implusem do dalszego
rozwoju Moth mogą być pierwsze w Polsce regaty
tej klasy.
Sopockie regaty odbędą się w dniach 5 – 7 czerwca i są częścią europejskiego cyklu. – Spodziewany
jest udział 4 polskich zawodników. Oczywiście liczymy, że na liście startowej pojawią się także zawodnicy z sąsiednich państw – ocenia Michał Domański,
który sam też planuje wziąć udział w regatach. ms
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