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4 OD NACZELNEGO

W

yobraź sobie, że całe życie pływasz, ścigasz się, bierzesz udział
w dużych projektach. Nic cię nie
ogranicza. I nagle przychodzi taki
moment, że zdrowie odmawia posłuszeństwa, w takim stopniu, że trudno ci się
nawet poruszać. To spotkało Piotra Cichockiego,
doświadczonego żeglarza regatowego. Co wtedy robisz? Twoje życie zmienia się diametralnie,
a jedną ze zmian jest rezygnacja ze sportu, a już
na pewno wyczynowego. Ale nie w przypadku
Pana Piotra. Ten 56 – latek, dotknięty chorobą
nóg (w obydwu ma wstawione endoprotezy), nie
tylko, że nie poddał się, ale jeszcze bardziej zaangażował w ściganie. Dzięki nieprawdopodobnej
sile woli i oczywiście umiejętnościm odnosi coraz
większe sukcesy i we wrześniu jedzie na igrzyska paraolimpijskie w klasie Skud 18. Dodam, że
w roli faworyta. Jego partnerką jest Monika Gibes, którą poznał kilka lat temu i zaraził pasją
do żeglarstwa. Myślicie, że żeglowanie regatowe
jest trudne? I owszem. Jest. Tym bardziej przeczytajcie wywiad Klaudii Krause z tą parą żeglarzy, a dowiecie się co znaczy pokonywać bariery. To kolejny dowód, że słowo „niemożliwe“ nie
istnieje. Trzymamy za nich kciuki, tak samo jak
za całą pozostałą naszą kadrę olimpijską, którą
przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu.
Oczywiście olimpijczycy to tylko część naszych
zawodników. Reprezentanci Polski, którzy nie
jadą na igrzyska mocno walczą na innych imprezach. Tradycją już stało się, że z sukcesami,
szczególnie jeżeli chodzi o deskarzy, którzy z Mistrzostw Europy przywieźli trzy medale. Zofia
Klepacka zgarnęła srebro, a Paweł Tarnowski
brąz. Co jednak najważniejsze, mamy wszelkie
szanse, by to pasmo sukcesów trwało jeszcze

latami. Przemysław Miarczyński, nasz brązowy
medalista z IO w Londynie zajął w Helsinkach
świetne piąte miejsce. I choć wciąż jest w czołówce to już planuje swoją trenerską przyszłość.
Na razie założył własną szkółkę windsurfingową,
by doświadczeniem i wiedzą dzielić się z najmłodszymi. W tym samym czasie Radek Furmański, przywiózł z Helsinek złoty medal w kategorii do 21 lat. Na naszych oczach dokonuje się
więc zmiana pokoleniowa w RS:X. A skoro są już
godni sukcesorzy to wszystko wskazuje na to, że
sukcesja zakończy się pełnym sukcesem.
W czerwcu sopocki UKS Navigo gościł czwórkę
wybitnych żeglarzy, którzy przyjechali do Polski
testować katamarany firmy Exploder. Pomiędzy
treningami chętnie dzielili się swoimi uwagami,
doświadczeniem i wiedzą. Skorzystaliśmy i my.
W tym numerze pierwszy z eksluzywnych wywiadów z gwiazdą żeglarstwa Darrenem Bundockiem, 14 krotnym mistrzem świata katamaranów, zwyciężcą Pucharu Ameryki i przyszłym
trenerem kadry Australii. O czym? Oczywiście
o prędkości!

Michał Stankiewicz
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MEDALIŚCI Z RS:X

fot. Robert Hajduk / Shuttersail.com

Trzy medale zdobyli reprezentanci Polski podczas Mistrzostw Europy
w windsurfingowej klasie RS:X. W Helsinkach wicemistrzynią starego
kontynentu została Zofia Klepacka, brązowy medal wywalczył ubiegłoroczny triumfator Paweł Tarnowski, a w młodzieżowej kategorii do lat 21
zwyciężył Radosław Furmański.

S

rebrny medal wśród kobiet wywalczyła
Zofia Noceti-Klepacka (YKP Warszawa),
która przed rokiem była trzecia. Polka do
ostatniego wyścigu ruszała z przewagą
dwóch punktów nad Rosjanką Stefanią
Elfutiną i sześciu nad mistrzynią świata
z 2014 roku i mistrzynią Europy z 2013 i 2014 roku,
Francuzką Charline Picon. Wyścig medalowy wygrała reprezentantka Francji, dzięki czemu zrównała się
punktami z Klepacką. Obie zawodniczki regaty ukończyły z 46 punktami, ale po tytuł - za triumf w decydującym starcie - sięgnęła Picon. Na najniższym stopniu
podium stanęła Stefania Elfutina

pozycji, ale dzięki zajęciu drugiego miejsca w klasyfikacji ogólnej wyprzedził m.in. doświadczonego kolegę z reprezentacji Przemysława Miarczyńskiego
oraz Szwajcara Mateo Sanzo Lanza, który zdobył tyle
samo punktów (64). Mistrzem Europy został Francuz
Thomas Goyard, a drugi był Brytyjczyk Kieran Holmes-Martin.

W wyścigu medalowym startowała również Maja
Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot), która na mecie
zameldowała się ósma i całe zawody zakończyła na
dziewiątej pozycji, a w klasyfikacji państw europejskich uplasowała się na ósmej lokacie.

Dobry występ zaliczył Radosław Furmański (DKŻ
Dobrzyń), bo dzięki piątemu miejscu w wyścigu medalowym zapewnił sobie zwycięstwo w kategorii
młodzieżowej do lat 21, a w ogólnej klasyfikacji regat
uplasował się na bardzo dobrej szóstej pozycji. To
jego najlepszy wynik w karierze.

W Helsinkach na najniższym stopniu podium stanął
Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot). Obrońca
tytułu do wyścigu medalowego przystępował z piątej

Przez kilka dni trzecią pozycję zajmował brązowy
medalista igrzysk w Londynie Przemysław Miarczyński (SKŻ Ergo Hestia Sopot), ale w ostatnim wyścigu
przypłynął dopiero dziesiąty i ukończył fińskie regaty
na 5. miejscu.

Kolejne ME odbędą się w Marsylii w maju przyszłego
kk
roku.
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TRENER MIARCZYŃSKI
Choć Przemysław Miarczyński wywalczył doskonałe piąte miejsce w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej klasie RS:X to powoli myśli o zakończeniu kariery zawodniczej i wdraża się w rolę szkoleniowca.

B

rązowy medalista igrzysk olimpijskich
w Londynie jest najstarszym i najbardziej
utytułowanym zawodnikiem w polskim
teamie i nie ukrywa, że od pewnego czasu coraz częściej myśli o zakończeniu
kariery zawodniczej.

- Od jakiegoś czasu myślę o tym, że pora zakończyć
ściganie w windsurfingu olimpijskim – mówi W Ślizgu!
Przemek Miarczyński, zawodnik SKŻ Ergo Hestia. Pomimo ogromnego doświadczenia coraz trudniej
znaleźć czas i zmobilizować się do treningów przez
to wygrywać z młodymi i kończyć zawody na podium.
To powoduje niestety spadek motywacji, a bez niej nie
da się pracować na 100%. Nie ukrywam, że jest to dla
mnie trudna decyzja po ponad 20 latach na wodzie
jako zawodnik, dlatego daję sobie jeszcze chwilę czasu
na zastanowienie – komentuje Miarczyński.

fot. Robert Hajduk / Shuttersail.com

W tym roku czeka go jeszcze kilka startów w zawodach rangi Pucharu Polski oraz w Mistrzostwach Polski, które odbędą się pod koniec września w Gdańsku.
Rok 2016 jest dla Przemka Miarczyńskiego niezwykle
intensywny. Już na początku kwietnia zaczął stawiać
pierwsze kroki jako szkoleniowiec, a oprócz tego
wspólnie z olimpijką w żeglarstwie Moniką Bronicką

oraz starszym bratem, trenerem windsurfingu założył
szkółkę żeglarską.
- Bardzo powoli wdrażam się w rolę trenera, przy współpracy z moim wieloletnim trenerem Pawłem Kowalskim oraz
pozostałymi trenerami z Polskiego Związku Żeglarskiego.
Mam też równolegle inne plany. W czerwcu tego roku
wystartowaliśmy również z własną szkółką żeglarską MARINA POiNT, która znajduje się nad Jeziorem Wysockim
w Chwaszczynie. Szukamy następców, a to świetne miejsce na obycie się z wodą i zapoznanie z tym pięknym sportem. Kiedyś, jako 7 letni chłopak, przy oczywiście ogromnym wsparciu rodziców, stawiałem pierwsze kroki na tym
jeziorze – podkreśla czterokrotny olimpijczyk.
Popularny „Pont” do Helsinek przyleciał niemal prosto
z Rio de Janeiro, gdzie na Zatoce Guanabara trenował
wspólnie z Piotrem Myszką. Przez kilka dni zajmował
mocną trzecią pozycję, ale ostatecznie ukończył fińskie
regaty na piątej pozycji.
- Swój występ oceniam jako dobry. Niedosyt oczywiście
pozostaje, ponieważ przez całe regaty byłem w trójce
tracąc medal w ostatnim wyścigu. Na szczęście na
rzecz młodszego kolegi z SKŻ Ergo Hestia Sopot Pawła
kk
Tarnowskiego – podsumowuje Miarczyński.
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PŁYNĄ DOOKOŁA ŚWIATA

fot. Polacydookolaswiata.pl

Podczas, gdy młody kapitan Bartek Czarciński łapie wiatr w żagle w swojej wokółziemskiej wyprawie, przygotowania do podobnego rejsu ogłosił
także Mateusz Kusznierewicz.

N

a początku lipca Kusznierewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Fundacji
Gdańskiej.

- Dlaczego kończę swoja rolę Prezesa
Fundacji Gdańskiej? Po pierwsze spełniłem się, było to ciekawe doświadczenie i przyszedł
czas na zmianę sternika. Po drugie pracuję obecnie
nad projektem żeglarskim związanym z rejsem dookoła świata. Projekt, o którym mowa jest nadal w fazie
rozwoju i przygotowania. Jest jeszcze za wcześnie, by
rozmawiać o jego szczegółach – mówi W Ślizgu!, złoty
medalista z IO w Atlancie, Mateusz Kusznierewicz.
Stanowisko prezesa fundacji objął dotychczasowy wiceprezes Jacek Bendykowski. W Internecie
pojawia się mnóstwo pytań dotyczących rejsu, nie
wiadomo nawet czy będzie to rejs załogowy czy samotny, sam Kusznierewicz póki co niczego nie komentuje. Szczegółów dowiemy się prawdopodobnie
pod koniec tego roku.

Tymczasem Bartek Czarciński niestrudzenie przemierza wodne szlaki. Młody kaliszanin wypłynął na
początku czerwca z Gdańska w rejs dookoła świata
na samodzielnie wybudowanym jachcie. Po 3 dniach,
w Cieśninach Duńskich zderzył się ze statkiem
i uszkodził maszt. Awarię udało się usunąć w Świnoujściu i Czarciński znów wyruszył w rejs. Kaliszanin
ominął już Cieśniny Duńskie, Morze Północne i teraz
przedziera się przez Kanał Angielski.
- I tak przehalsowaliśmy z „Perłą” kolejne morze i halsujemy dalej przez Kanał Angielski. Cisza, spokój, nic
się nie dzieje. Nie sądziłem, że tak wiele osób może interesować jakiś koleś na małej łódce gdzieś na morzu,
który nic nie odkryje, bo już wszystko odkryte, nie pobije
żadnego rekordu (...), nie startuje w żadnym wyścigu
i nie robi nic jako pierwszy, najmłodszy, najniższy, najwyższy, najstarszy – pisze kpt. Czarciński.
Trzymamy kciuki za „Perłę”! Na facebooku, na profilu
kk
Bartka możecie śledzić jego bieżące położenie.
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KAMIEŃ POMORSKI NAJLEPSZY
W ŚWINOUJŚCIU

fot. Marek Wilczek

Załoga Amica JKKP pod wodzą Patryka Zbroi wygrała drugą
rundę Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, która odbyła się w Świnoujściu.
Następna runda w Gdyni.

N

a starcie stanęło 12 klubów z całej Polski, w tym wielu utytułowanych zawodników jak Zbroja, Stańczyk czy Szymik.
To między nimi miała rozegrać się walka
o zwycięstwo w II eliminacji Klubowych
Mistrzostw Polski i objęcie prowadzenia
w klasyfikacji generalnej. Od pierwszego biegu zdecydowanie najlepiej radził sobie zespół Amica JK Kamień Pomorski pod wodzą znanego z regat meczowych Patryka
Zbroi, który wygrał 4 wyścigi. Równie dobrze żeglował
zespół DTP PMT Szczecin Szymona Szymika. Niespodziewanie dobry początek zanotowały załogi HRM JKW
Poznań (Piotr Harasimowicz) i KZ Sztorm Warszawa
(Szymon Jabłkowski). W końcówce jednak dobry rytm odzyskał faworyt i lider klasyfikacji generalnej – Marek Stańczyk z Rainmaker MBSW Giżycko, awansując z wyścigu
na wyścig i finalnie zakończył regaty na 3 pozycji. Doskonałym finiszem popisała się również młoda załoga AWF
Katowice z Wiktorem Kobryniem za sterem, która wygrywając ostatni wyścig awansowała na wysokie 6 miejsce.
Zważywszy na fakt, że w pierwszych majowych regatach
zakończyli regaty na 13 miejscu, awans jest sensacyjny.
Słabszy występ zaliczyły załogi z Yacht Club Sopot (obrońcy tytułu z sezonu 2015) oraz Dżygit z Białegostoku, które
w poprzednich regatach zajęły odpowiednio 3 i 4 miejsce.
W klasyfikacji generalnej na czele pozostał zespół MBSW
Rainmaker Giżycko minimalnie wyprzedzając DTP PMT
TZR Szczecin i Amica JKKP Kamień Pomorski.

Następne zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej odbędą
się 23-24 lipca. Ligowa rywalizacja o tytuł Klubowego Mistrza
Polski po raz pierwszy zawita do Gdyni i rozgrywana będzie
równolegle z prestiżową imprezą 49er Grand Prix Gdynia. kk
Klasyfikacja po 2 rundach:
Poz.

Klub

Pkt

1

MBSW Rainmaker Giżycko

25

2

DTP PMT TŻR Szczecin

24

3

Amica Jacht Klub Kamień Pomorski

22

4

PŻKS DŻYGIT Białystok

16

5

Yacht Club Sopot

15

6

PG Racing AZS Politechnika Gdańska

14

7

HRM Racing JKW Poznań

14

8

KŻ Sztorm Grupa Warszawa

14

9

Procad GKŻ Gdańsk

11

10

Yacht Club Sztag AWF Katowice

9

11

Windward JKM Gryf Gdynia

8

12

Sailing Event MOS Iława

6

13

Baltic Trans YC Rewa

5
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EKSTREMALNE SUP-Y
SUP, czyli deska z wiosłem wchodzi do grupy sportów ekstremalnych.
Wszystko dlatego, że kojarzone do tej pory raczej ze spacerem niż wyścigami popularne SUP-y trafiły do kalendarza imprez Red Bulla. Tych
najbardziej szalonych.

P

ierwsze zawody mają odbyć się we
wrześniu tego roku w ramach World
Championship Series. Zawody Red Bull
Heavy Water mają być najtrudniejszym
i najbardziej ekstremalnym wyścigiem
w tej dyscyplinie. 40 najlepszych na
świecie zawodników będzie rywalizować w trudnych warunkach otwartego oceanu w Zatoce San
Francisco. Wyścig rozpocznie się na plaży Ocean
Beach, a zakończy się pod słynnym mostem Golden Bridge. Jest jednak pewien haczyk – fale na
Ocean Beach muszą być przynajmniej na 10 stóp
wysokie! Prawdopodobnie będzie to jeden z najbardziej ekstremalnych wyścigów Stand Up Paddle jakie kiedykolwiek stworzono.
W Polsce SUP-y też powoli zyskują popularność.
Od czasu do czasu organizowane są amatorskie

zawody race, na północy kraju kilkakrotnie odbyły się też Mistrzostwa Polski w SUP na falach,
od trzech lat w Piwnicznej-Zdroju rozgrywane są
Otwarte Mistrzostwa Polski w SUP na Rzekach (tegoroczna edycja 6 sierpnia). Jest więc szansa, że
i Polska za kilka lat będzie miała swojego zawodnika na Red Bull Heavy Water.
SUP (Stand Up Paddle) to sport polegający na wiosłowaniu na desce na stojąco, wymyślony na Hawajach.
Niby nic nowego, niby deska podobna do windsurfingowej, a jednak trochę inna, bo zamiast żagla w dłoniach trzymamy wiosło. Jego główną cechą jest całkowity brak uzależnienia od warunków pogodowych,
takich jak wiatr, czy fale. To sprawia, że można trenować go na dowolnych akwenach wodnych. Deska zaś
jest stabilna na tyle, że nawet amator sportów wodkk
nych będzie czuć się na niej komfortowo.
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SONO IDONI WYGRAŁ BIZNES LIGĘ

Fot. Marta Dębska

Załoga Sono Idoni Sailing Syndicate wygrała trzecią edycję Biznes Ligi
Żeglarskiej. Warto dodać, że już po raz trzeci z rzędu.

C

ztery weekendy regatowe, kilkadziesiąt wyścigów, dużo ostrej rywalizacji, ale przede wszystkim sporo żeglarskiej zabawy – tak można
w skrócie podsumować wiosenną edycję Biznes Ligi Żeglarskiej 2016. Jednak to scenariusz
czwartej rundy, która odbyła się 2 lipca przy sopockim molo był tym najbardziej emocjonującym.

Fot. Marta Dębska

Mimo tego, że uczestnikom dopisywały znakomite warunki pogodowe – wysoka temperatura, dużo słońca i w miarę
silny wiatr, osiągający w porywach 15 węzłów, to ostatnie
regaty były dla zawodników nie lada wyzwaniem. Po raz
pierwszy w historii różnice punktowe w czołówce były tak
niewielkie, że walka o zwycięstwo trzeciej edycji rozstrzygnęła się w ostatnim wyścigu IV rundy projektu. Wszystko
wskazywało na to, że wywodząca się z branży firma Sail

Service zdoła w końcu odebrać tytuł panującym od początku ligi zawodnikom z Sono Idoni. Ci jednak nie poddali się
i rzutem na taśmę obronili mistrzowski tytuł.
- To była niesamowita końcówka regat. Poza pierwszymi regatami jeszcze w maju, zespół Sail Service żeglował od nas lepiej i wiedzieliśmy, że aby obronić tytuł musimy żeglować na 110% - opowiada Mariusz Kłobucki
z teamu Sono Idoni. - Przed ostatnim wyścigiem finałowej rundy wszystkie zespoły otrzymały informację od
komisji sędziowskiej o aktualnej punktacji. Okazało się,
że jest remis i że ligę zwycięży załoga, która pierwsza minie linię mety ostatniego biegu. To była ogromna radość,
gdy zrobiliśmy to właśnie my – cieszy się Kłobucki.
Znakomicie żeglowali również przedstawiciele Team
Orlex, którzy w finale zajęli trzecie miejsce, zapewniając
sobie dzięki temu również trzecią pozycję w klasyfikacji
generalnej. Trójmiasto.pl zakończyło rywalizację tuż za
podium, wyprzedzając o niespełna punkt załogę magazynu WŚlizgu!, która ostatecznie zakończyła zmagania na
piątej pozycji. Szóste miejsce zajął Eurocast Sailing Team.
Ceremonia zakończenia i wręczenia nagród wiosennej edycji BLŻ odbyła się w sopockim klubie TAN. Kokk
lejna edycja już w pod koniec sierpnia.
Kronika z wręczenia nagród na stronie 61
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NOCNE 49-ERY

Fot. Paweł Bielecki

12 załóg z 4 krajów. W przedostatni weekend lipca Gdynia już po raz szósty ugości czołowych zawodników olimpijskiej klasy 49-er. W planie regat nie zabraknie widowiskowego wyścigu nocnego.

49

er Grand Prix Gdynia to jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć najlepsze
załogi tej olimpijskiej konkurencji
w bezpośredniej rywalizacji na polskich akwenach. Zawody będą idealną zapowiedzią najważniejszego
w tym roku wydarzenia w żeglarstwie sportowym, czyli
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Gościem specjalnym regat będzie trójmiejska załoga Łukasza Przybytka
i Pawła Kołodzińskiego. W Gdyni walkę o zwycięstwo
zapowiada Tymoteusz Bendyk oraz Jacek Nowak reprezentujący barwy AZS UWM Olsztyn, który na początku
tego roku wraz z Tomaszem Januszewskim, wywalczył
czwarte miejsce mistrzostw świata na Florydzie.
- Dla mnie regaty 49er Grand Prix Gdynia są tak samo
ważne jak każde inne zawody, w których starujemy za
granicą – podkreśla Jacek Nowak. - Bardzo rzadko
mamy okazję zaprezentować się przed polską publicz-

nością, a do tego z taką oprawą, komentarzem na żywo
i wyścigami „wpływającymi” niemalże na plażę. Dodając do tego wyścig nocny, który organizowany jest tylko
w Gdyni i nigdzie indziej na świecie, te czynniki sprawiają, że zawsze z dużą niecierpliwością czekamy na start.
Wyścig nocny to znak firmowy regat 49er Grand Prix
Gdynia. Widowiskowa rywalizacja w blasku księżyca,
przy teatralnym oświetleniu toczy się bardzo blisko
plaży. Tym razem Night Race odbędzie się na półmetku 49er GP, w sobotę 23 lipca o godzinie 22:00.
W tym roku na kibiców czeka jeszcze dodatkowa
atrakcja, gdyż równolegle z wyścigami klasy 49er,
rozgrywane będą zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, o których pisaliśmy kilka stron wcześniej.
Warto zaznaczyć, że ligowa rywalizacja o tytuł Klubowego Mistrza Polski po raz pierwszy w historii
kk
zawita do Gdyni.
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WIELKI FINAŁ ENERGA SAILING CUP
28-30 lipca w Sopocie najlepsi w Polsce zawodnicy w klasie Optimist
będą rywalizować w wielkim finale Energa Sailing Cup. Zawody są kulminacyjnym punktem największego w Polsce projektu żeglarskiego skierowanego do dzieci i młodzieży. W sopockich zawodach spotka się krajowa
czołówka w klasie Optimist - 40 najlepszych żeglarzy, którzy zgromadzili
najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej z pięciu regat eliminacyjnych.
Sportowy weekend będzie również pełen dodatkowych
atrakcji dla publiczności. Na Placu Zdrojowym powstanie
miasteczko żeglarskie Energa Sailing, w którym będzie można z bliska obejrzeć sprzęt sportowy, wziąć udział w konkursach i animacjach oraz spotkać kadrowiczów Energa Sailing
Team Poland. A na zakończenie – koncert Margaret.
Równolegle z zawodami dla „małych mistrzów” w Sopocie odbędzie się impreza dla bardziej doświadczonych żeglarzy - Energa Sopot Match Race, czyli zawody Pucharu Świata w Match Racingu na jachtach
klasy Diamant 3000 oraz zawody z cyklu World Match
Racing Tour 2017, w których załogi ścigać się będą na
eg
widowiskowych katamaranach M32.

Fot. Energa Sailing

P

o raz czwarty najlepsi zawodnicy
z całego kraju walczyć będą o udział
w programie stypendialnym, którego owoce są widoczne już teraz
– mówi Maciej Szafran, Trener ds.
Sportu Powszechnego Dzieci i Młodzieży PZŻ. - W ubiegłym sezonie dwie załogi
w klasie 29-er, żeńska i męska, ze stypendystami na pokładzie, zdobyły medale mistrzostw Europejskiej Federacji Żeglarskiej. To dowodzi, że
finaliści Energa Sailing Cup są naprawdę utalentowani i gotowi do międzynarodowej rywalizacji.
Cieszymy się, że w tym roku dołączy do nich
kolejna grupa zawodników.
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HANZEATYCKI KLIMAT
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

fot. Robert Urbański

Lista startowa zamknięta. Do tegorocznej edycji SailBook Cup zgłosiło się
ponad 45 jachtów - od 5 metrowej „Setki” do ponad 20 metrowej „Barnaby”. Na starcie zjawią się samotnicy, załogi dwuosobowe, ekipy turystyczne oraz regatowe teamy. Przed nami kilkuset żeglarzy oraz 600 mil
adrenaliny i rywalizacji z jednym małym pitstopem.

R

egaty SailBook Cup to najdłuższe regaty w kraju i drugie w akwenie morza Bałtyckiego, w których uczestnicy mają do
pokonania ok. 600 mil morskich. Oficjalne rozpoczęcie odbędzie się w Marinie
Sopot i planowane jest 16 lipca. Linia
startu ustawiona będzie tak, by kibice i goście mogli obserwować jednostki ruszające na trasę. Trasa
prowadzi z Sopotu dookoła wysp Gotlandii (z pitstopem w Visby) i Gotska Sandön, które trzeba okrążyć
prawą burtą, z metą w Sopocie. Jachty startują w 3
głównych klasach - przelicznikowych ORC i KWR oraz
w klasie Open. Oprócz klasyfikacji generalnej w poszczególnych grupach, każdy z etapów podliczany
jest również oddzielnie, dając możliwość uczestnictwa jachtom zagranicznym.
Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle ciekawie.
Na liście startowej znalazły się zarówno duże jachty

regatowe jak: AdrenaSea (Sydney 40) czy Falcon (One
Off 50), jak i małe jachty turystyczne: Goplana - Nefryt,
2easy - Albin Accent 26, Atom - Setka. Warto zaznaczyć, że wiele jachtów wystartuje w SailBook Cup po
raz kolejny - Copernicus, Sunrise, Quick Livener czy
Polled 2. Ponadto turystyczna grupa Open zgromadziła wszystkie najszybsze maszyny południowego Bałtyku, począwszy od AdrenaSea przez Fujimo i Oiler.
pl po największy jacht regat – 44-tonowego Barnabę.
Start zapowiedzieli też m.in. Mistrz Polski Samotników Jacek Zieliński, Żeglarz Roku 2013 Szymon Kuczyński, Krystian Szypka – uczestnik OSTAR 2013,
oraz przygotowujący się do OSTAR 2017 Andrzej
Kopytko. Pierwszy trening kondycyjny odbędzie się
w przeddzień startu – 15 lipca. Tego samego dnia
na sopockim molo stanie również namiot fundacji
DKMS, w którym będzie można zarejestrować się
w Bazie Dawców Komórek Macierzystych Polska. kk
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AZTORIN KITE CHALLENGE

fot. © Łukasz Nazdraczew / Eureka Events & Communication

Drugi etap Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w kitesurfingu Ford Kite
Cup 2016 zaplanowano w Rewie. Na cyplu zobaczyć będzie można popisy
najlepszych kitesurferów w konkurencjach Freestyle oraz Race.

J

uż za tydzień na starcie zawodów Aztorin
Kite Challenge staną zawodnicy światowej
kitesurfingowej czołówki. Zawody zapowiadają się bardzo emocjonująco, gdyż po
czerwcowym zwycięstwie Tomka Janiaka i drugim miejscu Maksa Żakowskiego
w Racingu, zawodnicy niecierpliwią się, aby znów
zmierzyć się w walce o upragniony tytuł. Jeszcze
ciekawsza walka zapowiada się w konkurencjach
freestyle’owych, ponieważ w Chałupach, mimo
obiecującej prognozy pogody, zabrakło wiatru i nie
udało się rozegrać zawodów.
Już odliczamy dni, bo Rewa to z pewnością jedno
z najlepszych miejsc w Polsce do uprawiania kitesurfingu, stwarzające niepowtarzalne warunki zarówno
do rozgrywania konkurencji freestyle’owych, jak i do
ścigania się w konkurencji Kiteracing. Sponsorem
tytularnym tej edycji będzie firma Aztorin - producent
zegarków sportowych, nagrody ufunduje również
Ford Kite Cup, partner zawodów.
Zakończenie zmagań pucharowych oraz Mistrzostwa
Polski rozegrane zostaną w czasie odbywającego się

w Jastarni w dniach 11 - 15 sierpnia Ford Kite Festival,
najbardziej oczekiwanej imprezy sezonu.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału
w zawodach zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie www.fordcup.pl. Bieżące informacje o zawodach w Rewie śledzić można na
stronie wydarzenia na facebooku.
Rewa 22 – 23 lipca

kk
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JAPA CUP W OBIEKTYWIE
W królewskiej dyscyplinie – Freestyle,
na starcie pojawili się wszyscy najlepsi
zawodnicy z Polski i ze świata. W pierwszych heatach najlepiej zaprezentował
się Posito Martinez, niestety słabnący
wiatr nie pozwolił na rozegranie tej konkurencji do końca. Wśród dziewczyn
zabrakło Mistrzyni Świata - Karoliny Winkowskiej, pod nieobecność utytułowanej
koleżanki najlepiej zaprezentowała się
Kasia Lange.
To była naprawdę udana impreza!

Podium Freestyle kobiet, od lewej: Oliwia Fittkau, Katarzyna Lange, Natalia Grabowska

Podium Freestyle mężczyzn, 1. miejsce ex-aequo - Demis Żurik, Marek Rowiński,
Maice Dittrich, Victor Borsuk, Wojtek Issel, Krzysiek Issel, Felix „Posito” Martinez

Denis Żurik, Vice Mistrz Świata Juniorów 2014 w kategorii Freestyle

Tomek Janiak w doskonałej formie, trener kadry Polski wygrał kategorię Kite Twin Tip Race

Kasia Lange wygrała w konkurencji FS kobiet

Felix „Posito” Martinez, zeszłoroczny zwycięzca Ford Kite Cup w kategorii Freestyle

Marka wykreowana u podnóża wzgórz w okolicy
Saint-Tropez tym razem przeniosła się w okolice Sopotu, w tym wydaniu możecie ją podziwiać w ekskluzywnej sesji dla WŚlizgu!
Ramatuelle słynie z produktów kąpielowych
najwyższej jakości. Motywy i modele szortów inspirowane są luksusowym stylem życia
rodem z Lazurowego Wybrzeża. Diabeł tkwi
w szczególe –emblematy i elementy dekoracyjne widoczne na materiale są bardzo wyraźne
i doskonale wykończone, niektóre fasony posiadają unikatowe hafty i nadruki oraz kieszonki na klucze czy karty bankowe. W szortach Ramatuelle jesteś gotowy na lato!

Ramatuelle Beachwear

www.ramatuelle.pl

Fotograf: Bartosz Modelski
Model: Szczepan Wasiak
Wizaż: Monika Zbrzeźna
podziękowania dla:
Premium Yachting oraz The rookie
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PARAWODNA,

CZYLI PIOTR CICHOCKI I MONIKA GIBES
ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE /  FOTO: MIA DOCCI

- Nie jedziemy do Rio na wycieczkę, tylko po to, żeby wygrać te regaty,
wygrać igrzyska olimpijskie – mówią zgodnie Piotr Cichocki i Monika
Gibes. On, żeglarz z ogromnym doświadczeniem, długą listą startów
i niezwykłą historią. Jedną z wypraw przypłacił utratą zdrowia, mimo
to nie poddał się i z pływania nie zrezygnował. Ona, niepełnosprawna od urodzenia, dwa lata temu uzyskała coś czego każdy pożąda
– pasję, która wypełniła jej życie. Razem - mimo, że dzieli ich różnica
pokoleń i tysiące mil morskich doświadczenia - tworzą zgrany super
team. Tak, zgrany, że dwukrotnie zdobyli już Mistrzostwo Świata.
W ekskluzywnym wywiadzie dla W Ślizgu! opowiadają o swojej drodze do RiO, o tym co już osiągnęli, a co jeszcze chcieliby. O blaskach
i cieniach żeglowania w polskiej rzeczywistości.
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J

esteście tegorocznymi mistrzami świata Delta Lloyd 2016 Para World Sailing
Championships, czy to wasze największe
osiągnięcie?
Piotr Cichocki: Na swoim koncie mamy
dwa tytuły Mistrzostw Świata – MŚ Para
World, te dla nas bardziej ważne, gdzie
startowali wszyscy zawodnicy, z którymi będziemy się ścigać na Igrzyskach Olimpijskich, a tydzień później odbyły się Mistrzostwa Świata Hansa
Class, to federacja, która jest producentem naszej
klasy. To były dwie niezależne imprezy i obie udało
nam się wygrać.

Spodziewaliście się takich wyników?
PC: Tak naprawdę po to pływamy. Pływam 48 lat, to
jest moja wielka pasja i mam cichą nadzieję, że Moniki też kiedyś będzie. Myślę, że to kwestia wyborów
życiowych – niektórzy poświęcają się pisaniu gazet,
inni remontowaniu dróg, a jeszcze inni żeglarstwu.
Ja poświęciłem się żeglarstwu w 100%, w obu nogach mam endoprotezy i z tej racji mogę startować
w Igrzyskach Paraolimpijskich. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą w żeglarstwie paraolimpijskim
jest zdobycie kwalifikacji medycznej, a później to już
idzie z górki.
Miałam okazję zobaczyć jak pływacie, potrzebujecie chyba tyle samo siły, co sprawni żeglarze?
PC: Taka prawda. Całe życie żeglowałem za sterem i tak też zaczęliśmy z Moniką na początku
– ja za sterem, a Monika jako załogant. Jednak
szybko okazało się, że taka konfiguracja jest niemożliwa. Dokładnie trwało to 4 dni jak Monika się
przesiadła na ster i po tym krótkim czasie pojechaliśmy na naszą pierwszą pucharową imprezę Garga Olimpic Week nad jeziorem Garda we
Włoszech. No i tam rzeczywiście się działo, może
Monika coś opowie.
Monika Gibes: Pamiętam, kiedy tak strasznie
wiało, już jesteśmy na wodzie, szykujemy się do
wyścigu i mówię do Piotrka: „ja nie płynę, po prostu nie płynę, nie chcę”. Jednak okazało się, że
to był nasz najlepszy wyścig w całych zawodach.
PC: Wiedziałem co się święci, uspokajałem Monikę, widziałem w jej oczach to przerażenie, ale nie
było mowy o odwrocie.
Moniko, chyba łatwiej się pływa jak ma się takiego
doświadczonego załoganta u boku.
MG: Jasne że tak, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno.
PC: Dzięki córuniu, dzięki. Abstrahując, miałem kiedyś takie regaty, że na 8 osób tylko 3 coś potrafiły,
a reszta nigdy w życiu nie pływała, wygraliśmy zawody. Później okazało się, że jak spojrzeli na mnie,
na to co robię na łódce, na mój profesjonalizm, to
uwierzyli, w ogóle się nie bali. To ja się bałem, nie oni,
a powinno być całkiem odwrotnie.

Czy przywieziecie nam złoty medal z Rio? Jakie są cele?
PC: Każdy z nas myśli tak samo, my nie jedziemy do Rio na wycieczkę czy po to, aby być
w pierwszej trójce. Jedziemy tam po to, żeby
wygrać te regaty, wygrać igrzyska olimpijskie
i myślę, że je wygramy.
I to jest porządna deklaracja!
PC: Nie nazwałbym tego deklaracją. Za dużo pracujemy, za dużo się dzieje, do tego mamy potwierdzenie w postaci naszych wyników. Poza tym mój
dobry kolega, trener kadry narodowej RS:X, Paweł
Kowalski, powiedział, że w Rio są takie warunki
jak nad Zalewem Zegrzyńskim, a ja nad Zalewem
Zegrzyńskim mogę pływać z opaską na oczach.
Jaka jest wasza recepta na sukces?
PC: Praca, praca, praca. A to rzeczy, o których tak
naprawdę nikt nie wie. W marcu wyjechaliśmy do
Medemblik, gdzie powietrze miało 8 stopni, woda
8 stopni i wiało 28 węzłów. I nie ma przebacz. To
są właśnie te chwile, gdzie się sprawdzamy. Nasz
sparing partner, Holender potrafił wypłynąć na
godzinę i powiedzieć: „dziękuję, na dzisiaj koniec”,
przy czym my trenowaliśmy 3 razy dłużej. Gdybyśmy mogli wytrzymać dłużej to pewnie byśmy
pływali, ale było naprawdę zimo. Jednak najbardziej trzeba oddać hołd naszemu trenerowi, Grzegorzowi Prokopowiczowi, on się dużo mniej rusza
na tej motorówce, a mimo wszystko cały czas jest
z nami, pomaga w trymach łódki, ustawianiu trasy.
Jakie plany przed igrzyskami? Jaki macie program
na ostatnie tygodnie?
MG: Na początku lipca jest zgrupowanie do Rio,
a potem szykujemy się na wyjazd do Hagi. Tam
czeka na nas ten sam sparing partner Holender,
jednak nie to jest najistotniejsze. Najistotniejszy
jest fakt, że w Hadze, podobnie jak w Rio będą prądy i taką żeglugę chcemy potrenować.
Jak często trenujecie?
PC: Jak mamy zgrupowania to wychodzimy na
wodę dzień w dzień, ale są takie momenty, że
musimy od czasu do czasu od tego odpocząć. To
nie jest kwestia tego, że czegoś nie potrafimy, tylko raczej doszkalamy to co umiemy. Jednak nie
możemy stracić kontaktu z wodą, żaglami, z tym
co robimy. Zmierzamy do celu prostą drogą. Od
początku roku przepływaliśmy ponad 250 godzin,
co jest praktycznie niemożliwe w naszej rzeczywistości. Mieliśmy taki wywiad w Melbourne, po
naszych sukcesach, to od razu pisali o nas jakbyśmy weszli na księżyc. Dla nich to było zadziwiające, że niektórzy pływają po 12 lat, a tutaj nagle polska załoga usiadła na łódkę i w przeciągu
półtora roku jest 5 w Mistrzostwach Świata, za
chwile 3 w Pucharze Świata.
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Żeglowanie regatowe osobom pełnosprawnym
przysparza wiele trudności, a co dopiero niepełnosprawnym. Jak to wygląda technicznie?
PC: Myślę, że jest to bardziej pytanie do Moniki, bo
ona ma lepszą klasyfikację ode mnie.
MG: Mam wszystko na tyle przystosowane do siebie,
że czuję się komfortowo. Mam w sterach zrobione
przyciski, które pozwalają mi się przechylać razem
z łódką, fotel, na którym siedzę też jest zrobiony specjalnie pode mnie przez Piotra zresztą.
A gdyby była taka sytuacja, że łódka się przewraca?
Co się dzieje? Jak jesteście zabezpieczeni?
MG: Łódka się nie przewróci.
PC: Monika już wie, że ta łódka jest niewywracalna. Są sytuacje, że może się bardzo mocno przechylić na bok, ale jeszcze nie widzieliśmy takiego
przypadku, w którym ta łódka, by się przewróciła.
Wszystko jest policzone, bulba, która waży 160
kg jest umieszczona pod łódką i równoważy ten
wiatr. Jednak zdarzyło się tak, że zapomniałem
zamknąć klapę, z której wychodzi genaker. Krótka, cięta fala, duży wiatr i zaryliśmy w fale tak, że
łódka zaczęła jechać dziobem pod fale i ta cała
woda, która tam mogła się dostać, dostała się
do środka. Jednak to nic takiego, kwestia chwili,
zrzuciliśmy genakera, odpaliliśmy i woda wyleciała. Myślę, że na ten temat można napisać książkę.
Żegluga sama w sobie to połączenie technologii
materiałowej z technologią naszego ciała i techniką naszego żeglowania.
Moniko, skąd pomysł żebyś wsiadła na łódkę?
MG: Zawszę się z tego śmieję, ale Piotr zwyczajnie
mnie znalazł. Byłam instruktorem w fundacji akademii rehabilitacji w Warszawie i to był moment kiedy
rzadko chodziłam na te zajęcia, po prostu zawsze
miałam inne rzeczy na głowie. Jednak tego dnia akurat byłam…
PC: W tym dniu, w którym ja się pojawiłem. Znaleźć
drugą osobę, w moim wypadku kobietę do tego żebyśmy stworzyli coś, to uwierz mi, wśród niepełnosprawnych nie jest łatwo. Nie musiałem przekonywać Moniki jakoś szczególnie, ale też nie było tak, że
od razu się zgodziła.
Nie miałaś wcześniej nic wspólnego z żeglarstwem?
MG: Nie, nawet nie wiedziałam, że taka klasa istnieje. Gdzieś tam ze sportem miałam do czynienia, ale
z żaglami nigdy. Wtedy pojawił się Piotr, oczywiście
wszyscy moi koledzy bardzo mnie namawiali i w zasadzie mówiąc pół żartem pół serio chcieli od razu
zmienić płeć, bo potrzebna była właśnie kobieta.
Dwa dni później zadzwoniłam do Piotra, spotkaliśmy
się, pogadaliśmy. Mam duże problemy z kręgosłupem, bo mam wstawiony implant, więc z tego względu też się obawiałam czy sobie poradzę.

A co powiedział Piotr, że zdołał Cię przekonać?
MG: Powiedział, że wygramy wszystko, co będzie do
wygrania. Jednak z drugiej strony stwierdziłam, że żal
z takiej przygody nie skorzystać. Jestem człowiekiem,
który tak naprawdę chwyta się wielu rzeczy. Może tego
nie widać, ale staram się brać z życia jak najwięcej, pomimo wózka. Wózek nie jest dla mnie żadną przeszkodą.
Dobrze się czujesz na wodzie?
MG: Na początku były momenty, gdzie bardzo się
bałam, ale przełamałam się, przełamałam strach
i tak już zostałam.
Powiedz, jak to jest możliwe, ze pływasz zaledwie
2 lata, a już jesteś na tzw. topie?
MG: Mam Piotra, tylko tyle! To jest cały klucz.
PC: Ten klucz jest dość oczywisty. Sprawa jest prosta, trenujemy wszystko co mamy do wytrenowania
mechanicznie i wypracowujemy to, a jeżeli chodzi
o samą żeglugę, to ja czytam, a mała jest po prostu
moimi rękami. Jednak, gdyby była wyłącznie samymi rękami i nic z tego nie wyniosła, to nie tworzylibyśmy takiej dobrej załogi.
Myślisz, że potrzeba wielu lat doświadczenia?
MG: Tak jak powiedział Piotr, jestem tylko albo aż
jego rękami. To się przekłada na to, że on mówi mi
jak płynąć, gdzie płynąć, bo on to widzi, ma wyczucie,
on to czuje każdym zmysłem.
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PC: Najważniejsze jest to, żeby Monika nauczyła się
tych pewnych manewrów, zwrotów, odpadania oraz
startów, które są najważniejsze.
Ludzie sprawni boją się pływać regatowo, mają
obawy, boją się wody, przechyłów, prędkości, żywiołu, jak to jest robić coś, czego boją się zdrowi
ludzie, a Ty jesteś w dodatku na wózku?
MG: Przychodzi taki moment, gdzie po prostu człowiek nie może sobie powiedzieć: „nie, nie pływam dalej, bo się boję”. Nie, trzeba było zagryźć zęby, zawalczyć o to żeby tą barierę przełamać, bo tak naprawdę
nie ma się czego bać. Wszystko siedzi w naszej głowie. Jak sobie poukładamy, że chcemy coś osiągnąć
i mamy tą pewność, że damy sobie z tym radę, to po
prostu działamy.
Piotrze, jak trafiłeś do kadry paraolimpijskiej? Do
2000 roku, kiedy popłynąłeś w wyścigu wokółziemskim The Race 2000 na pokładzie „Warta Polpharma” byłeś pełnosprawnym żeglarzem.
PC: Nabawiłem się choroby zwanej jałową martwicą głowy kości udowej obustronnej, na sympozjum lekarskim 49 lekarzy stwierdziło, że jestem
pijakiem i alkoholikiem. Ani nie jestem pijakiem,
ani nie jestem alkoholikiem. Myślę, że jałowa
martwica jest przyczyną tego, że płynąłem w tym
wyścigu i mój organizm przestał tam normalnie
funkcjonować. Jedliśmy liofilizowane jedzenie,

nie łykaliśmy żadnych suplementów diety, piliśmy wodę z odsalarki… Najgorsze jest to, że szef
teamu zapomniał o tym, że byłem jego przyjacielem i przez 4 lata w ogóle się do mnie nie odzywał. W dodatku opowiadał, że jak już wszedłem na
jacht to byłem chory. A tak naprawdę nikt by mnie
nie wpuścił na jacht w takim stanie. To jest tak, że
czym większe sukcesy, tym więcej wrogów. Dzisiaj
klepią cię po plecach i mówią mistrzu, ale jestem
taki sam jak byłem, bo nic się w moim życiu nie
zmieniło. Do niej możecie mówić mistrzyni, bo zrobiła bardzo duży krok, taki 7 milowy.
Dalej odczuwasz tą samą radość z żeglowania?
PC: To wszystko postępuje naprzód, mamy sukcesy, więc jeszcze bardziej się nakręcam. Jest
tylko jeden fakt, nad którym ubolewamy, a mianowicie na naszych sukcesach paradoksalnie cierpią najbardziej nasze rodziny. Ten sport to spore
wyrzeczenia. Ostatnie święta wielkanocne spędziliśmy z Moniką na wodzie. I nie ma przebacz.
Ja myślę, że na nasz sukces składa się w dużej
mierze zrozumienie naszych rodzin. Ja nigdy
w życiu nie miałem żadnych planów, a teraz: wygrywam igrzyska i 4 dni po przylocie biorę ślub na
statku u mojego przyjaciela w Giżycku, a później
podroż poślubna na Karaiby… Popłynąłem, pewnie skończy się na Mazurach. Nie mamy walizek
pieniędzy tak naprawdę.
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Kto was sponsoruje?
PC: Głownie Ministerstwo Sportu i Polski Związek Żeglarski. Od roku jesteśmy też pod skrzydłami Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, to byli ludzie, którzy
trochę zaryzykowali, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy
takich sukcesów. Te 3 duże instytucje państwowe
nam sprzyjają. Nie mamy żadnych pomocniczych
sponsorów, ale nie ma takiej rzeczy, której nie mamy,
a którą byśmy potrzebowali. Ten sport nie jest tani,
wymaga dużego finansowania, nam się udało. Myślę,
że to wielki sukces w tej kwestii, że nie musimy dokładać praktycznie nic ze swojego budżetu.
Członkowie kadry olimpijskiej są również w Energa
Sailing Team. Wy również?
PC: My nie należymy do Energa Sailing Team, tylko
do PZŻ, a Energa sponsoruje tam poszczególnych
zawodników, nie wiem czy o nas tam pamiętają. Za
to pamięta o nas uczelnia, klub, w którym pływamy
– Olsztyńska Szkoła Wyższa. Oni bardzo nas wspierają, dostajemy stypendium pomocnicze oraz łódki.
Tak naprawdę, gdyby nie zakup pierwszych dwóch
łódek, to nie istniałaby ta klasa w naszym kraju.
Łódki były robione pod Monikę?
PC: Pod Monikę robiony jest fotel, który ma dla
siebie. Cała reszta wygląda w ten sposób, ze łódka
wychodzi z fabryki i musimy wszystkie elementy
dopasować do nas. Nie zrobilibyśmy żadnego kroku, gdybyśmy nie pojechali na pucharowe imprezy

w świecie. Trzeba było ich podpatrywać, robić zdjęcia, przyjeżdżałem do domu, siedziałem i sam dłubałem. W ten sam sposób przygotowaliśmy dwie łódki.
Jedna jest w Rio, a druga tutaj. Ta mistrzowska jest
tutaj, ale tamta będzie łódką, która wygra igrzyska.
Tamta pływa szybciej, tak myślę. To są bardzo trudne decyzje, naprawdę, zagraliśmy va banque.
Pływacie na Skud 18, jaki stopień niepełnosprawności dopuszcza ta łódka?
PC: Każdy, oprócz takich ludzi, którzy kompletnie nie
maja sprawnych rąk. My spotkaliśmy się nawet z takim przypadkiem, że człowiek na specjalnie przygotowanej łódce sterował językiem. Mamy też wśród
konkurentów Australijczyka, który ma polskie korzenie. On ma taką chorobę, że tak jak Monikę wsadzają
go do fotela, ale ręce, końcówki rąk przypinane są
rzepami do sterowników i jest naprawdę bardzo dobry, naprawdę kot.
Czy przepisy są takie same jak w regatach osób
pełnosprawnych?
PC: Jedyną rzeczą, która się zmieniła dla nas z racji
niepełnosprawności to kara, którą wykonujemy – nie
mamy 720 stopni jak reszta, tylko 360. Wszystkie
przepisy oprócz tego są takie same, te same książki
czytamy i tego samego się uczymy.
Czy paraolimpijczykom jest trudniej się przygotować?
PC: Dlaczego?
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Chodzi o fizyczność.
PC: Od momentu kiedy mam do czynienia z tymi bardziej poszkodowanymi przez życie ludźmi to uważam, że są oni mocniejsi od tych zdrowych.
MG: Nie ma z tym problemu. Ja np. jak jestem
w domu to chodzę na siłownię, mam trenera, który
przygotował mi specjalne ćwiczenia, które mogę
wykonywać na rożnych przyrządach, to możliwe.
PC: Jak ludzie patrzą na mnie z boku to dziwią się
co ja tam robie, ale to nie ja dałem sobie klasyfikację medyczną, po prostu staram się utrzymać
formę, kondycje i działam. Tak naprawdę jestem
cyborgiem, bo w dwóch nogach mam endoprotezy i w każdej chwili mogę się rozjechać, dlatego
uczulam moich kumpli, żeby nie targali mnie za
nogi (śmiech).
W Polsce mało kto wie o waszych sukcesach.
Do mediów przebijają się krótkie informacje. Dlaczego?
PC: Uprawiamy bardzo niszowy sport. Takich zawodowców jak my jest garstka, a wszystkich ludzi,
którzy uprawiają żeglarstwo w naszym kraju jest
2 miliony, a na 38 mln to naprawdę niewielki procent. Wracaliśmy z medalem z Holandii, a w radiu
tylko o przygotowaniach naszych piłkarzy do Mistrzostw Europy. Czy ktoś słyszał o nas?
Załóżmy, że przyjeżdżacie ze złotem z Rio, wiecie
co się będzie działo medialnie?

PC: Zdaję sobie z tego sprawę, ale mamy ten komfort, zawsze można powiedzieć „wcześniej was nie
było”. Będziemy mieli tą swobodę, a ja coś takiego
lubię.
Czy macie w Polsce konkurencję?
PC: Kwalifikację do IO wywalczyliśmy my, ale o sam
start w IO już musieliśmy walczyć z naszą konkurencję w Polsce. Mieliśmy straszne kłopoty z nimi… na
20 wyścigów, 20 wygraliśmy. Muszę zaznaczyć, że
wtedy Monika nie umiała jeszcze tego wszystkiego,
co potrafi teraz.
To nie wyobrażam sobie w jakiej formie będzie na
Igrzyskach…
PC: Tutaj chodzą takie słuchy żebyśmy się nie
spalili, ale nie ma możliwości żeby się spalić jak
człowiek pewnie się czuje. Cieszę się z tego, że
poznałem Monikę i nie mówię tego pod publikę czy
do szkła. Jakby jej nie było to trafiłbym na kogoś
innego, ale nie wiadomo czy byłby lepszy. Przeszliśmy już przez etap trymowania łódki, ale teraz jak
już pływa szybko, to zostaje kwestia tego żebym
inaczej ułożył rękę, Monika inaczej pociągnęła ster,
żeby to dopracować mamy jeszcze kilkadziesiąt
dni. Dzisiaj mamy tytuły Mistrzów Świata, mam
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostaniemy
jeszcze Mistrzami Olimpijskimi.
I tego Wam i sobie życzę.
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VIOLETTE FAIT LA MANCHE,
CZYLI NA OPTYMIŚCIE PRZEZ KANAŁ  
ROZMAWIAŁA: MILKA JUNG /  FOTO: BERNARD LE BARS/SIGNATURES

Violette Dorange ma 15 lat. Na Optymiście pływała przez 8.
W tym roku, przed „przesiadką” na 420 postanowiła zakończyć karierę na Opty w sposób nietypowy – żeglując przez
kanał La Manche i stając się pierwszą dziewczyną, która
takiej rzeczy dokonała.

D

orange 25 maja wystartowała z The
Needles na wyspie Wight i niecałe 15
godzin później znalazła się po drugiej
stronie, w Cherbourgu (dokładny czas
trasy - 14 godz. 56 min). Żeglowała
w towarzystwie jachtu asystującego,
ale nikt za nią tego kawałka morza nie
przepłynął. Przygotowania zajęły rok. Kierował nimi ojciec
żeglarki, Arnaud Dorange, szczególny nacisk kładąc na
kwestie bezpieczeństwa. O swoim pierwszym i pewnie
nieostatnim morskim wyczynie opowiedziała Milce Jung.

Skąd wziął się pomysł tego przedsięwzięcia ?
Pewnego dnia, rok temu, rozmawiałam z moim bratem. Powiedziałam mu, że „jak będę duża” to chciałabym zrobić coś wielkiego, marzę o przepłynięciu
Atlantyku … Ale jak zaczęliśmy o tym rozmawiać dalej
i dalej, doszliśmy do wniosku, że lepiej zmontować
projekt dużo mniej pretensjonalny, ale za to łatwiejszy
w realizacji, wykorzystując przy okazji łódkę, którą już
mam, i na której przestaję pływać, Optymista. Naszemu tacie ten pomysł bardzo się spodobał.
Ile czasu zajęło ci zorganizowanie wszystkiego
i rozpoczęcie przygotowań ?
Przygotowania trwały ponad rok – wybór warunków,
zapewnienie asysty i zabezpieczenia, pozwolenia,
kontakty z dziennikarzami …
Czy w trakcie tego rejsu nauczyłaś się czegoś nowego o sobie ? Albo o żeglarstwie ?
Odkryłam żeglarstwo pełnomorskie w kilku wymiarach. Żeglowałam na środku morza do wyznaczonego celu, brzegu, musiałam radzić sobie ze zmęczeniem, nie zastanawiałam się nad tym, kiedy dopłynę,
ale koncentrowałam się na przejściu fali, która nadchodziła, potem na wybraniu wody z jachtu, napiciu
się, przejściu kolejnej fali … A potem odkryłam, że istnieje jeszcze jedna rzecz – « mal de terre », choroba
lądowa (śmiech).
Co było najtrudniejszą częścią tego przedsięwzięcia ?
Ostatnie godziny. Widziałam brzeg, ale miałam wrażenie, że się od niego oddalam. Końcówka była bardzo
długa, ponieważ byłam już zmęczona a do tego miałam przeciwny prąd.
A co było najprostsze ?
Noc, najprostsza była noc. Po raz pierwszy w życiu
żeglowałam w ciemności. Miało to swój wymiar magiczny – płynąć przy księżycu i w świetle czołówki widzieć fale … A potem zachwycił mnie zachód słońca.
Jakie były twoje wcześniejsze doświadczenia
z Optymistem – od ilu lat żeglujesz ?
Pływam od 9 lat, na Optymiście od 8. Ta łódka nauczyła mnie podstaw, dała mi spróbować, czym jest
rywalizacja i czym jest żeglarstwo.
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Finansowanie tego krótkiego rejsu było
zbierane za pomocą portalu fund-raisingowego Fosburit http://www.fosburit.
com/projets/projet/violette-fait-la-manche/. (Zebrano 3045 euro z założonych
2500.) Główne koszty to zakup mini-AIS,
który ma możliwość nadawania sygnału
UKF oraz koszty ekipy realizującej krótki, 13-minutowy film, który rozesłano do
francuskich telewizji, a także wynajęcie
profesjonalnego routera pogodowego,
który decydował o optymalnych warunkach do podjęcia próby (okno pogodowe
z uwzględnieniem optymalnej siły i kąta
wiatru, fali i pływów zarówno w miejscu
startu, jak i mety). Resztę budżetu pokrył
sponsor, stocznia ERPLAST (znany producent Optymistów) oraz rodzice Violette –
całość zamknęła się w 4000 euro.

Dotychczasowa kariera żeglarska Violette to:
• 1 miejsce wśród kobiet w klasyfikacji
national minime FFV 2015
• 4 miejsce Optimist European Championship 2015
• 5 miejsce wśród kobiet Dutch Youth Regatta 2015
• 2 miejsce wśród kobiet International
Springtime Cup 2015
• 1 miejsce wśród kobiet International
Summer Cup 2014
Jak widać, reprezentuje poziom przyzwoity,
ale do mistrzostwa świata daleko. Ma natomiast marzenia i plany, które nie wykluczają
kariery związanej z żeglarstwem, ale też nie
stawia wszystkiego na jedną kartę.
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Violette popłynęła naprawdę dobrze, szybciej niż zakładaliśmy. Umiała wykorzystywać
każdy podmuch wiatru i sto procent możliwości łódki, co samo w sobie jest niesamowitym wyzwaniem fizycznym. Jeżeli chodzi
o nawigację – bardzo dobrze zrozumiała instrukcje i zastosowała je w praktyce.
Christian Dumard – nawigator i router

Ten wyczyn wywołuje u mnie trzy emocje –
po pierwsze radość z tego, że moje dziecko
zrealizowało swoje marzenie, co jest bezcenne. Po drugie, radość z tego, że udało
się zrealizować taki projekt z grupą profesjonalistów, dzięki którym nic nie zostało
pozostawione przypadkowi, ani w dziedzinie
osiągnięć żeglarskich, ani w kwestiach bezpieczeństwa. Po trzecie – jestem dumny
z Violette, która ze swoim prostym podejściem do sprawy dokonała dużego wyczynu
sportowego!
Ojciec Viloette, Arnaud Dorange

Violette żegluje z Erplast Optimist Team od
kilku lat, w trakcie których poznaliśmy jej silny charakter. (…) Za jej wiecznym uśmiechem
kryje się dusza zawodniczki, która ma szacunek dla przeciwników, ale zrobi wszystko,
aby utrzymać prowadzenie. Kiedy przyszła
poprosić nas o wsparcie w projekcie przepłynięcia Kanału, wiedzieliśmy, że doprowadzi to
do końca. (…)
J.C. Michel, dyrektor stoczni Erplast
Od pięciu lat zajmuję się przygotowaniem
psychicznym Violette. Od razu zrozumiała
wagę tego rodzaju treningu. Jest autentyczna, prosta i wie, czego chce. Rozumie, że
kieruje swoim ciałem, ma własny rozsądek
i nic jej nie zatrzyma. (…) Chce czerpać przyjemność z tego, co robi. Ma talent i intuicję, to
najważniejsze dla zwycięzcy.
Muriel Picamoles, odpowiedzialna
za przygotowanie psychiczne Violette

Czy myślisz, że taki rodzaj żeglarstwa – rekordy,
wyzwania – to dobry początek kariery żeglarskiej ?
Myślę, że ten rejs pozwolił mi zobaczyć, czym jest
logistyka projektu (komunikacja, zabezpieczenie, warunki). To dobry sposób na początek kariery żeglarskiej. Każdej właściwie.
A co dalej ? masz jakieś szczególne cele do zrealizowania lub marzenia do spełnienia ?
Na kilka dni przed startem bardzo się bałam. Czy
dam radę ? Rano w dniu wyruszenia byłam potwornie
zestresowana widząc wiatr, ciemność i fale. Ale potem, na łódce, już nic. Byłam szczęśliwa, że płynę, warunki były naprawdę doskonałe. Miałam chęć płynąć
do samego końca. Przez całą drogę starałam się mieć
uśmiech na twarzy, to mnie niosło do celu. Dzięki mojej
rodzinie i kibicom czekało na mnie super powitanie. To
była naprawdę magiczna przygoda, i marzę, żeby ponownie stanąć przed jakimś wyzwaniem !
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W POSZUKIWANIU PRĘDKOŚCI
DARREN BUNDOCK
ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE /  FOTO: KAROL KACPERSKI; ANDREA FRANCOLINI

Korzystniejsze jest to, by silniejsza osoba pełniła bardziej fizyczną
rolę na łódce. Dziewczyny muszą nabrać pewności w żeglowaniu
z wiatrem i nie bać się wyciskać z łódki maksimum mocy, wtedy
będą sterowały coraz częściej. Już za jakiś czas będziemy to oglądać – mówi Darren Bundock. Siedmiokrotny mistrz świata w klasie
Tornado, dwukrotny srebrny medalista olimpijski, zdobywca Pucharu Ameryki w zespole Oracle, a wkrótce trener australijskiej kadry
w olimpijskiej klasie Narca 17. w ekskluzywnym wywiadzie dla
W Ślizgu! opowiada m.in. o kontrowersjach wokół Nacry,  
damsko – męskich załogach, szalonym technologicznym
wyścigu i … Sopocie, w którym testował nowe polskie
katamarany jednoosobowej A-klasy firmy Exploder.
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Z

acznę nie od Ciebie, ale naszych żeglarzy. Jak oceniasz szanse Polaków
w Rio? Znasz naszych reprezentantów?
Nie wiem czy istnieje jakaś załoga reprezentująca Nacrę 17 w Polsce.

Niestety, jeszcze się nie doczekaliśmy.
Nie znam wielu polskich żeglarzy, ale wiem, że macie
bardzo dobrych windsurferów. Mam nadzieję, że pojawią się polskie załogi na Nacra 17 w najbliższym czasie,
bo widzę, że macie ku temu naprawdę dobre warunki.
Obecnie olimpijski katamaran to właśnie Nacra 17,
która zastąpiła Tornado. Czy ta zmiana była dobrym
posunięciem?
Wiem, że była taka propozycja, zarówno ze strony Nacry
(firmy), jak i od przewodniczących klasy. Widziałem prototyp Nacry 17 z foilami i były to bardzo podobne miecze oraz stery do tych używanych obecnie w A-klasie.
Myślę, że byłby to dobry zestaw. Będę rozczarowany jeżeli do tej zmiany nie dojdzie, uważam, że na igrzyskach
wszystko powinno być na najwyższym sportowym poziomie, a obecnie w żeglarstwie jest nim latanie, czy to
w America’s Cup, czy w A-klasie. Oczekuję, że pójdziemy
tą drogą, większość żeglarzy jest tego zdania, a każdy
kto próbował latania pokochał je jak tylko przyzwyczaił
się do innego trybu prowadzenia łódki i prędkości jaka
temu towarzyszy.
Czemu akurat Nacra 17?
Najważniejszym kryterium było to, żeby łódka była przystosowana do ścigania się w załodze mieszanej, czyli
kobieta i mężczyzna. Oczywiście, że wolelibyśmy mieć
dwie klasy olimpijskie katamaranów, męską i kobiecą,
ale z maksymalną liczbą żeglarskich klas olimpijskich
wynoszącą 10 jest to w tej chwili niemożliwe. Mieszana
załoga okazała się być całkiem udanym rozwiązaniem,
na początku też miałem swoje wątpliwości odnośnie
takiej współpracy na łódce, ale w większości krajów ta
koncepcja funkcjonuje naprawdę dobrze. Dzięki temu
klasa zwraca sporo uwagi mediów, ponieważ jest w niej
coś nowego. Mieszane załogi dobrze czują się na tej
łódce, jest odpowiednio przystosowane fizycznie, z kolei Tornado było za duże. Kobiety pływają na sterze, ale
w wielu najlepszych załogach są załogantkami i dają sobie radę, a z zakrzywionymi mieczami tworzącymi noszenie, podwójnym trapezem i genakerem ta łódka jest
bardzo szybka i ekscytująca w żegludze z wiatrem. Nie
łatwo buduje się nową flotę klasy olimpijskiej na świecie,
bo na igrzyskach ostatecznie wystartuje 20 załóg, po
jednej z każdego państwa, ale uważam, że Nacra była
dobrym wyborem.
Nacra jest wymagająca fizycznie, szczególnie dla załoganta. Jednak tak jak wspomniałeś w czołowych
załogach to dziewczyny obsługują żagle, a mężczyźni
sterują, dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że powodem jest to, że większość topowych za-

DARREN BUNDOCK
Rocznik 1971. Czternastokrotny Mistrz
Świata katamaranów. Siedem razy
(w latach 1998 - 2009) w dawnej klasie
olimpijskiej Tornado, cztery razy w F18
(2004, 2005, 2007 i 2011), jeden w F16
(2011) i po jednym w Hobie Tiger
i Hobie 16. Zdobywca legendarnego
Pucharu Ameryki w zespole Oracle.
Obecnie coach młodych żeglarzy w ramach Red Bull Youth America’s Cup,
a od jesieni ma być trenerem australijskiej kadry w olimpijskiej klasie Narca
17. Czynny zawodnik w jednoosobowej A-klasie.
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wodników wywodzi się z klasy Tornado i mają duże doświadczenie w katamaranach. Uważam, że te proporcje
się zmienią w ciągu następnych kilku lat, korzystniejsze
jest to, by silniejsza osoba pełniła bardziej fizyczną rolę
na łódce. Dziewczyny muszą nabrać pewności w żeglowaniu z wiatrem i nie bać się wyciskać z łódki maksimum mocy, wtedy będą sterowały coraz częściej. Już
za jakiś czas będziemy to oglądać.

W jakim kierunku zmierza żeglarstwo? Jaki może być
kolejny krok technologiczny?
Ostatnio rozwój żeglarstwa przyśpieszył, dzieje się sporo interesujących rzeczy. Katamarany zyskują coraz silniejszą pozycję, w dużej mierze dzięki America’s Cup, co
jest dobre dla tej dziedziny żeglarstwa. Kiedyś podział na
tradycyjnych żeglarzy i tych żeglujących na wielokadłubowcach był wyraźniejszy, byliśmy postrzegani trochę
jak kowboje zamiłowani w prędkości. Teraz wszystko
rozwija się w kierunku latania na foilach, nie wiem co
będzie dalej, nikt 10 lat temu nie uwierzyłby, że A-klasa
będzie latała, a w dodatku tak sprawnie. Klasa Moth również intensywnie rozwija się w ostatnich latach, bardzo
dużo ludzi chce wykorzystać nowe możliwości i latać,
montować foile do starszych łódek. Nie zmienia to faktu, że klasy takie jak Hobie 16 dalej są bardzo popularne i myślę, że nic tego nie zmieni, są one design, każdy
może na nich żeglować i to są ich atuty.

Słychać opinie, że Nacra jest droga w utrzymaniu,
nietrwała i by skutecznie wygrywać powinno się mieć
dwie łódki na sezon. Chodzi o niską jakość wykonania?
To, że jest tylko jeden producent sprzętu zawsze niesie ze sobą pewne trudności. Ciężko jest produkować
sprzęt one design, tak by wszystkie łódki faktycznie
były identycznie. Na przykład żagle projektowane są
komputerowo, ale zszywane i klejone są już ręcznie,
więc ciężko jest kontrolować czy każda sztuka jest wykonana poprawnie. Są lepsze i gorsze żagle. Generalnie
większość żagli jest dobra, ale zdarzają się sytuacje, że
A może niedługo w ogóle nie będzie trzeba dotykać
wciągasz żagiel na maszt, oglądasz i od razu ściągasz, wody żeby pływać?
bo nie nadaje się do ścigania. Na początku były różne Myślę, że z czasem będzie coraz więcej klas pokonuniedogodności, ale to chyba naturalne jak pojawia się jących całą trasę wyścigu wyłącznie na foilach, robiąc
nowa klasa. Wydaje mi się, że obecnie jest już lepiej, łód- zwroty, ostrząc, odpadając w powietrzu. Teraz już tak to
ki są sprawne, a wiele problemów
wygląda w klasie Moth, ich kadłuby
wynika też z tego, że na poziomie
w ogóle nie dotykają wody. Utrzyolimpijskim zawodnicy pływają na
mują się tylko na foilach, zamontoJednak coś w wodzie musi
nich bardzo dużo i wyciskają z nich
wanych na sterze i mieczu. Jednak
się znajdować. Bez tego nie coś w wodzie musi się znajdować.
maksimum możliwości. Żeglarze
będzie to już żeglarstwo,
zawsze szukają najszybszego
Bez tego nie będzie to już żeglara dosłownie latanie
sprzętu, wymieniają poszczególne
stwo, a dosłownie latanie. Latanie
jego elementy. W tej klasie nie jest
na foilach jest kompletnie nową
on tani, między innymi dlatego, że nie ma wolnego ryn- dziedziną w naszym sporcie, ale myślę, że wiele tradyku, Nacra sama ustala ceny, a żeglarze nie mają opcji cyjnych klas również pozostanie aktywnych i zawsze
kupienia czegoś od innej firmy. Na Tornado była większa będą istniały również klasyczne łódki. Nie wydaje mi się
dowolność, więcej firm produkowało sprzęt, dzięki cze- by początkujący mógł zacząć od latającej łódki, raczej
mu był on świetnej jakości i w adekwatnej cenie. Jed- musi wpierw poznać podstawy na klasycznej łódce, płynak ta różnorodność pozwala na większy rozwój, więcej wanie na foilach wymaga już pewnego obycia z wiatrem
eksperymentowania co również niesie ze sobą koszty, i wodą.
także obie te strategie mają swoje plusy i minusy.
To byłoby interesujące, folie dla dzieci, młodych żeglarzy…
Katamarany podobnie jak wiele innych klas dostały
Wszystko jest możliwe, może doczekamy się foilng
foile, czyli hydroskrzydła. Żeglarstwo zaczyna latać.
optymist (śmiech).
Czy taką jednostką trudniej sterować? Czy jest przez
to bardziej wymagająca do pływania?
Jak wiele w żeglarstwie zależy od doświadczenia zaLatanie jest nową umiejętnością, którą trzeba opano- wodnika, a jak wiele od sprzętu, na którym startuje?
wać. Nie wiem czy jest to trudniejsze od standardowego Możesz być technicznym geniuszem, ale musisz być
pływania. Robienie tego prawidłowo przy wietrze o sile szybki. Na przykład w A-klasie łódki z czołówki zawsze
12 węzłów raczej nie jest bardzo trudne, ale ciekawie są bardzo szybkie, ludzie poświęcają dużo czasu na dorobi się, gdy wieje bardzo mocno albo bardzo słabo. Gdy pracowanie sprzętu i pomiędzy nimi znowu liczy się takwieje mocno potrzeba dużo techniki i siły, z kolei gdy tyka, zmiany wiatru. Choć wydaje mi się, że w tym roku
wieje słabo ten kto potrafi pierwszy złapać noszenie i le- prędkość będzie faktycznie bardzo ważna, nie zależy
cieć zostawi swoich przeciwników w tyle. Jest to nowy ona jednak tylko od sprzętu, ale i od zawodnika. Zawsze
rodzaj żeglugi, ciężko mi powiedzieć czy trudniejszy do
najszybszy będzie ten, kto pierwszy wyjdzie z wody,
opanowania. Dla mnie osobiście jest to odświeżające, myślę, że zobaczymy też sporo latania pod wiatr. W tej
po tylu latach pływania w moim sporcie pojawia się coś chwili mało kto potrafi sprawnie latać pod wiatr, więc to
nowego, no i te prędkości w czasie lotu są naprawdę może być istotna umiejętność. Trzeba być szybkim, naekscytujące.
wet jak jesteś świetny taktycznie.
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W America’s Cup technologia odgrywa wielką rolę, a rola
załogi wydaje się być stopniowo redukowana. Jest to imponujące, ale czy nie umniejsza to roli żeglarza?
To bardzo dobre pytanie. Rozwój faktycznie jest tam bardzo intensywny, ale wymagania stawiane załodze nie maleją, łódki stają się coraz bardziej wymagające fizycznie.
W serii światowej ścigają się na łódkach one design, więc
rola załogi jest bezdyskusyjna, ale historycznie sam America’s Cup zawsze opierał się na rozwoju technologicznym jednostek. Teraz ci żeglarze są na bardzo wysokim
poziomie i dodatkowo ćwiczą więcej niż kiedykolwiek
wcześniej, tylko oni mogą dostarczyć energię do trymowania żagli, ale i regulacji mieczy, na tych katamaranach
nie ma żadnych silników. W poprzednim finale obie jednostki były niesamowite, ale losy rywalizacji odwróciły
się głównie dzięki temu, że Team Oracle zaczął inaczej
prowadzić łódkę, testując nowe pomysły wykrzesali z niej
dodatkową prędkość. Powiedziałbym, że są to regaty
gdzie równą rolę odgrywają zarówno żeglarze jak i sprzęt
na, którym pływają.

Plany na nadchodzące sezony?
Jestem zaangażowany w program młodzieżowy w Australii, i przygotowanie załóg na grudniowe mistrzostwa
świata, więc sporo czasu będę ich trenował. Następnie
przejmuję kadrę Australii na Nacra 17. Chcę również jak
najwięcej pływać na A-klasie, by za rok być w dobrej formie
tutaj, w Sopocie. Po drodze, w styczniu, mamy mistrzostwa
Australii, które zawsze są silnie obsadzonymi regatami.
Nie rozważasz więc kolejnej kampanii olimpijskiej?
Moje kampanie olimpijskie chyba dobiegły końca. Mam
45 lat i myślę, że mogę więcej dać ludziom jako trener
niż jako zawodnik. Jestem jeszcze w stanie rywalizować
na najwyższym poziomie, ale nie na tyle dobrze by realnie myśleć o złotym medalu, a to zawsze był napęd,
motywacja, najwyższy cel. Nacra to wymagająca łódka,
poziom w klasie jest bardzo wysoki, a ja już nie mam tej
motywacji co dziesięć lat temu, by pływać codziennie.
Mam również zobowiązania rodzinne, dziecko, więc nie
jest już tak łatwo znaleźć tyle czasu ile potrzeba na bycie
profesjonalnym sportowcem i żeglarzem na najwyższym poziomie.

Czyli nie zgadasz się z tym, że zawody zaczynają być
zdehumanizowane?
Nie, nie wydaje mi się, żeby
Jak oceniasz tegoroczny
coś się znacząco zmieniło,
model polskiego A-kata,
America’s Cup zawsze był
Explodera D3? Jak wypada
Kiedyś podział na tradycyjnych
wyścigiem
technologiczw porównaniu z zeszłoroczżeglarzy i tych żeglujących na
nym. Latanie nie jest łatwe,
nym modelem, co jest w nim
wielokadłubowcach był wyraźniejszy, lepszego?
wymaga nauki, nowych
byliśmy postrzegani trochę jak
umiejętności i by wycisnąć
Według mnie jest to bardzo
z latającej łódki maksimum
ekscytujący okres w tej klakowboje zamiłowani w prędkości
trzeba poświęcić na to sporo
sie, ponieważ bardzo dużo
czasu. Nowa technologia wymaga więcej od żeglarza, się zmienia, rozwija. Na Exploderze pływa się bardzo dotrzeba też sporych umiejętności, by wykorzystać potenbrze. Różnego rodzaju ulepszenia miały na celu popracjał A-klasy.
wić latanie z wiatrem, stabilność, ale również umożliwić
efektywne latanie pod wiatr. Ta nowa łódka osiągnęła
Czy rozwój techniczny wymaga wyższych inwestycji?
założone cele. Zazwyczaj zaczynamy lecieć pod wiatr
W tej chwili latające łódki mogą być trochę droższe ze przy 12 węzłach, a przy 6 możliwy jest lot z wiatrem.
względu na tempo rozwoju. Nowe kształty mieczy, stePierwsze odczucia co do nowej platformy są świetne,
rów pojawiają się dość często, prowadzone są testy. jestem bardzo zadowolony. Teraz muszę się tylko naAle nie będzie tak cały czas, po okresie rozwoju nastąpi uczyć jak żeglować na tej łódce, bo jest znacząco różna
stabilizacja i wtedy koszty będą porównywalne do kosz- od poprzedniej wersji. Uważam, że rozwój poszedł we
tów pływania na tradycyjnej klasie. Jest to też kwestia właściwym kierunku.
wyboru – możesz zainwestować w Ferrari albo w Citroena. Na przykład „Akat” jest dość drogi, ale jest w całości Czy to twoja pierwsza wizyta w Sopocie, miałeś okazję
wykonany z węgla, więc bardzo dobry jakościowo, lekki, żeglować na tym akwenie w przeszłości?
sztywny, po prostu niesamowity.
Tak, to moja pierwsza wizyta w Sopocie. Dobrze jest tu
przyjechać, szczególnie, że przyszłoroczne mistrzostwa
Więcej czasu poświęcasz na ściganie czy trenowanie?
świata odbędą się właśnie tutaj. Zawsze warto zobaW tej chwili większość czasu poświęcam jednak na czyć jakich warunków można się spodziewać na tak
trenowanie. Zacząłem pracować z East Ryan Yachting ważnych regatach. Mimo, że byłem tu przez pięć dni
Federation i trenuję zarówno juniorów, jak i starszych że- doświadczyłem wiatru z każdego kierunku, jest to dość
glarzy na klasach olimpijskich. W tygodniu jestem zajęty,
mocno zafasowany akwen. Zazwyczaj w Australii trenupływam w weekendy. Jest to nowe wyzwanie, sprawia jemy na płaskiej wodzie, ale myślę, że zanim wrócimy tu
mi ono przyjemność, ponieważ zebrałem sporo wiedzy w przyszłym roku musimy potrenować trochę na ocei umiejętności w ciągu 20 lat startów i przekazywanie anie, by lepiej radzić sobie z falą. Trening tutaj był udany,
tego kolejnym pokoleniom, patrzenie jak się rozwijają,
macie świetne warunki, klub oraz ładną plażę. Na pewno
jest naprawdę budujące.
zobaczymy się tu w przyszłym roku.
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SOLARNE SUPERSPACERÓWKI
Legendarnego perpetuum mobile jeszcze nikt nie wymyślił. Ale gdańskiemu Green Dream Boats udało się zbliżyć do tej idei.

N

iewielki katamaran płynie wolno po
kanałach Dolnego Miasta w Gdańsku.
To dopływy Motławy. W większości
dostępne tylko dla kajaków i bardzo
małych i niskich łodzi. Powoli zbliża
się do Kamiennej Śluzy. Musi jeszcze przepłynąć pod
nisko zawieszonym mostkiem. Tuż przed nim, dach
osłaniający kokpit szybko się obniża, tak, że siedzący
w nim pasażerowie muszą mocno pochylić się. Po pokonaniu mostka dach znów idzie w górę. Katamaran
mija śluzę i sławne Cztery Dziewice, czyli wieżyczki
usytuwane na kamiennych grodziach. Zaczyna się
malownicza część Motławy. Na wodzie panuje cisza,
tak duża, że pływające kaczki nie zauważają nadpływającej łodzi.

Źródło archiwum Green Dream Boats

Taki obrazek można zaobserwować nie tylko na Motławie, ale i wielu innych wodach nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. Solliner, bo tak się nazywa łódź to niewielki spacerowy katamaran, który może pomieścić
10 wygodnie siedzących osób. W kokpicie jest stolik,
wokół niego kanapa, jedno miejsce wyżej do opalania
i oczywiście stanowisko sternika. Elektryczny napęd,
który zapewnia całkowitą ciszę zasilany jest energią
słoneczną. Panele fotowoltaiczne znajdują się na dachu. Dzięki temu katamaran ma praktycznie nieograniczony zasięg. Jeżeli płynie się z wykorzystaniem
50 do 60% mocy to panele są stale zasilane przez

światło. Jeżeli chodzi o noc - przy całkowicie naładowanych akumulatorach kataraman może płynąć
18 godzin. To wszystko oznacza, że jego zasięg jest
nieograniczony, a co najważniejsze koszty paliwa są
zerowe. Prędkość maksymalna nie jest duża, bo do 15
km/h, ale łódź przeznaczona jest do rejsów rekreacyjnych. Dzięki chowanemu dachowi może wpłynąć do
trudno dostępnych miejsc, a bezgłośnemu napędowi
także do stref ciszy.
Producentem łodzi jest gdańska firma Green Dream
Boats. Pierwsze egzemplarze powstały w styczniu
2015 roku, a do klientów trafiły już dwa miesiące później. Mimo krótkiej obecności na rynku łódź zdobyła już
uznanie w wielu krajach. Sollinery obecne są w Hiszpanii, Wyspach Kanaryjskich, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wkrótce pojawi
się we Włoszech, Niemczech, a następne w kolejce są
kraje azjatyckie i Australia. Cichymi katamaranami zainms
teresowane są też policje z Peru i Kolumbii.

Solliner
Masa: 700 albo 800 kg
Napęd: silnik elektryczny
Zasilanie: Panele fotowoltaiczne
Moc: 2 albo 4 kW*
Prędkość maksymalna: 15 km/h
Liczba osób: 12
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ŻEGLOWANIE NA SYMULATORZE
Wirtualna rzeczywistość to nowy kierunek doskonalenia technik żeglowania, która śmiało jest już stosowana w Pucharze Ameryki.
AUTOR: PAWŁA GÓRSKI

Po niesamowitej obronie Pucharu Ameryki w 2013
roku powstał driRun - pierwszy na świecie profesjonalny wirtualny symulator żeglarski, którego zadaniem tak jak symulatorów w lotnictwie i w sportach
motorowych, stwarzanie takich warunków i trudnych
sytuacji w wirtualnej rzeczywistości jakie występują
podczas prawdziwego wyścigu.

Źródło www.eb1labs.com

To wirtualny symulator żeglarski oparty o silniki fizyki,
oprogramowanie zajmujące się symulacją układów
fizycznych, takich jak dynamiczna sztuka przewidywania prędkości jazdy VPP, dynamiki płynów, efektów
dźwiękowych itd. Chodzi dokładnie o to, że efekty wy-

Źródło www.eb1labs.com

K

iedy 16 października 2012
roku wart 20 milionów
dolarów katamaran AC72
Oracle Team USA wywrócił
się na zatoce San Francisco i został zniszczony, cały świat żeglarski wstrzymał oddech zadając sobie
pytanie, czy to jest bezpieczne. Podczas
czterech kolejnych miesięcy odbudowy,
żeglarze zostali bez jachtu na którym
mogli trenować, pozostawiając swój
program sportowy w zawieszeniu oraz
z wieloma pytaniami bez odpowiedzi.
Ten przypadek boleśnie pokazał, że żeglarstwo na najwyższym poziomie oraz
testowanie ekstremalnie drogich prototypów nie do końca kontrolowanych przez załogi stało się niezwykle niebezpieczne.

generowane komputerowo mają wyglądać realistycznie. Komputer z oprogramowaniem jest połączony za
pomocą gogli Oculus Rift z całym zestawem czujników umożliwiających działanie systemu. Taki zestaw
wirtualnej rzeczywistości daje doskonałe odwzorowanie sytuacji podczas wyścigu na jachcie i pozwala
poczuć jak daleko można się posunąć przy pewnych
manewrach na jachcie klasy AC45.
Wirtualna rzeczywistość silnika driRun symuluje jacht
i żeglarstwo bardzo dokładnie. Wszystkie dane podawane są do użytkownika w czasie rzeczywistym, wrażenie jest piorunujące, odczucia wizualne i słuchowe
takie jak na prawdziwym jachcie. Symulator wykorzystywany jest również do powtórek z prawdziwych wyścigów, tworzeniu scenariuszy walk przedstartowych
i profesjonalnej po wyścigowej analizy.
W przygotowaniach do walki o najważniejsze trofeum na świecie najważniejszy jest czas. Land Rover BAR Team
Bena Ainslie na co dzień trenuje na
trudnych wodach cieśniny Solent.
Team w swojej bazie w Portsmouth,
także posiada pełnowymiarowy poruszający za pomocą hydrauliki symulator katamaranu wykorzystujący
najnowsze rozwiązanie driRun. Całość
skonstruowana jest tak, aby pomóc
sternikowi i trymerowi skrzydła, szkolić
się w trudnej sztuce utrzymania nowoczesnego jachtu na foilach.
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989 PLATINIUM
Z SALONOWYM KOKPITEM
Jeszcze w tym sezonie rodzimy rynek czeka premiera jednostek 989
Platinium oraz 989 Fly Deck z oleckiej stoczni Delphia Yachts. Model ten
jest efektem współpracy firmy Yachts Export Poland z konstruktorem
Krzysztofem Smagą. 989 to pierwszy pół-ślizgowy kadłub, a jego twórcy
deklarują, że ta jednostka odmieni znaczenie słów „jacht spacerowy”. Oficjalna premiera  odbędzie się podczas Targów Wiatr i Woda 2016 w Gdyni.

989

Platinium zaprojektował doświadczony w pół-ślizgowych
kadłubach, Krzysztof Smaga,
a właścicielami konceptu są
Michał Szafrański i Philip Drożdż z gdyńskiej firmy
Yachts Export Poland, którzy mają w swoim dorobku
m.in. odnoszącą spore sukcesy na polskim rynku jednostkę Balt 818 Tytan.
989 Platinium to niezwykły pół-ślizgowy jacht motorowy z kokpitem salonowym. Nazwa to jedynie zapowiedź zarówno wyjątkowego, przemyślanego i komfortowego wnętrza – jak również szlachetnego stylu.
Kadłub pełen temperamentu, dynamiczna linia okien,
elegancko zwężających się ku rufie zwieńczona podciętym nad kokpitem dachem przyspiesza bicie serca
i nie pozwala przejść obojętnie obok. Wyjątkowość tej

konstrukcji przejawia się także pod pokładem, gdzie
do wyboru w ofercie znajdą się przestronne warianty
1,2,3 oraz 4 kabinowe a także dwie kabiny sanitarne –
tak jednostkę zapowiadają jej twórcy.
Na wypadek, gdyby komuś taka innowacja nie wystarczyła, jednostkę wyposażono również w kokpit salonowy oraz dysze świetlne oraz pokaźną ilość urządzeń
z asortymentu leczniczo-zdrowotnego, takich jak dysze
świetlne (power light, dream light) czy hydromasaż, które z pewnością zainteresują wielbicieli komfortu.
Warto również podkreślić możliwość wyboru pomiędzy czterema wersjami napędu: pojedynczym silnikiem zaburtowym, dwoma silnikami zaburtowymi,
wbudowanym dieselem na wale prostym lub wbudokk
wanym dieselem z przekładnią Z.

DANE TECHNICZNE:

fot. Yachts Export Poland

Długość kadłuba: 9.89 m
Szerokość kadłuba: 3.50 m
Zanurzenie: 0.57 m
Masa całkowita: 4700 kg
Zbiornik paliwa: 200 l
Zbiornik wody pitnej: 300 l
Zbiornik fekaliów: 150 l
Silnik stacjonarny: max. 115 KM
Silnik zaburtowy: max. 150 KM, max. 2 x 80 KM
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NEOPRENOWA REWOLUCJA!

fot. Radosław Głowaty, modelka Sylwia Kapała

Chłopaki z Wrocławia szykują niezłe zamieszanie na rynku. Po firmach takich jak Nobile, Xenon, Vesper, które związały się głównie z produkcją desek,
przyszedł czas na pianki neoprenowe. FLYN Wetsuits to polski produkt
z najwyższej półki. Pianki polskich producentów powoli stają się bardzo
pożądanym produktem i z miesiąca na miesiąc coraz mocniej  wchodzą
w rynek sportów wodnych. Dlaczego? M.in. o tym opowiada Jędrzej Brzoza,
jeden z producentów marki FLYN Wetsuits w rozmowie z W Ślizgu!

S

kąd pojawił się pomysł na firmę z piankami?
Pomysł narodził się ponad rok temu kiedy stanęliśmy przed tym „trudnym”, dla
każdego entuzjasty sportów wodnych,
momentem wymiany pianki na nowszy
model. Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że
wszystkie produkty dostępne na rynku nie spełniają
naszych oczekiwań. Rozczarowała nas jakość wykonania, wybór fasonów był niewielki, a wzory i kolorystyka mało atrakcyjne. Stwierdziliśmy, że przydałoby
się to zmienić i tak małymi krokami udało nam się
dojść do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.
Podobno chcecie namieszać na rynku? Co jest celem FLYN Wetsuits?
Tak naprawdę istotą projektu FLYN jest zrewolucjonizowanie branży neoprenowej. Naszym celem są
przede wszystkim pianki, z których wszyscy na co
dzień korzystamy! Wierzymy, że dzięki naszej pasji, innowacyjnym pomysłom i świeżym spojrzeniu zosta-

niemy pozytywnie odebrani przez miłośników sportów wodnych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Czym wasze pianki różnią się od innych?
Każda z naszych pianek zostaje ręcznie wykonana na
terenie Europy, ze specjalnie wyselekcjonowanych,
certyfikowanych materiałów, które nie zawierają metali ciężkich, mają neutralne pH dla skóry, co, mamy
nadzieje, stanie się nowym standardem w branży pianek. Dodatkowo wszystkie zamki i nici są specjalnie
przez nas zamawiane oraz przechodzą rygorystyczne
testy wytrzymałości. Rozmieszczenie szwów w naszych piankach jest zaprojektowane tak, aby w żaden
sposób nie ograniczały ruchów. Nowy materiał ma
także świetną formułę antybakteryjną, która zatrzymuje pot i przykre zapachy na zewnątrz.
Wasz neopren to niestandardowy produkt?
Tak jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo dużą wagę
przywiązujemy do materiału z którego wykonane są
nasze pianki. Do ich produkcji używamy FLYNpren

fot. Radosław Głowaty, modelka Sylwia Kapała
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X43 - 100% neoprenu który został wykonany specjalnie na nasze zamówienie, co czyni materiał bardziej wytrzymałym oraz cieplejszym niż niższej klasy neopren o tej samej grubości. Na samym końcu
warto wspomnieć, że prowadzimy ścisłą współpracę
z Ryszardem Paluszkiewiczem, który ma 25 letnie doświadczenia w szyciu pianek. Współpracuje z firmami
takimi jak Grom i to właśnie on dba o jakość naszych
produktów.
Realizujecie pianki na specjalne zamówienie? Jak to
wygląda?

fot. Radosław Głowaty, modelka Natalia Mokrzycka

Oferujemy takie usługi, nie ograniczamy się tylko do
zwykłej produkcji - chcemy spełnić również życzenia
tych najbardziej wymagających klientów. W momencie, gdy klient się do nas zgłasza z chęcią zakupu takiej
pianki przekazujemy dokładne miejsca pomiarowe oraz
wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego modelu.
Istnieje możliwość doboru koloru, kroju, napisów – generalnie wszystkiego, czego klient sobie wymarzy. Już
teraz możemy powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości
w większych miastach w Polsce będą dostępne punkty
pomiarowe, gdzie klient będzie mógł zostać zmierzony
na miejscu przez profesjonalną obsługę.
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CO ZOBACZYMY JESIENIĄ,
czyli przygotowania do Vendée Globe na ostatniej prostej.

rudno mi uwierzyć, że od startu ostatnich regat Vendée Globe w roku 2012 minęły już 4
lata. Z jednej strony wciąż jeszcze w pamięci
mam miesiąc spędzony w Les Sables d’Olonne na przygotowaniach Zbigniewa Gutkowskiego do startu, niesamowitą atmosferę Port
Olona oraz bardzo pozytywne nastawienie wszystkich innych zespołów oraz organizatorów do polskiej
ekipy, a także tłumy zwykłych ludzi, przyjeżdżających
z całej Francji po to, żeby pooglądać jachty (w sumie
przez ten miesiąc przeszło pomostami milion osób!).
Z drugiej – od tamtego startu (10-11-12) wydarzyło
się tyle, że dzień, kiedy na pokładzie jachtu Energa
z polską banderą na rufie płynęliśmy przez kanał prowadzący na pełne morze, wydaje się odległy co najmniej tak samo, jak inna galaktyka.

Start kolejnych regat, rozgrywanych co cztery lata, od
roku 1989, odbędzie się 6 listopada, z tego samego
co zawsze portu nad Zatoką Biskajską. Jak zwykle,
wystartują tylko samotni żeglarze na jachtach klasy
IMOCA Open 60. Jak zwykle, jedynym ich zadaniem
będzie okrążenie świata w trybie non-stop, wokół
trzech przylądków (Dobrej Nadziei, Horn i Leeuwin)
i powrót do portu startu. Nie ma moim zdaniem trudniejszego wyzwania w żeglarstwie, dlatego zdarza się,
że do celu dopływa połowa lub 1/3 floty. Dobrze, jeżeli
obywa się bez poważnych wypadków. (Statystycznie
– na 138 zawodników, którzy do tej pory wystartowali,
linię mety przekroczyło zaledwie 71.)
W poprzedniej edycji widzieliśmy m.in. żeglującego
do mety bez kila Jean-Pierre’a Dicka (Virbac-Paprec),

fot. B. Stichelbaut / PRB
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oraz wywracającego się na „ostatniej prostej”, przy
Kanarach, Javiera Sanso (Acciona), którego z tratwy
ratował helikopter.
Po raz pierwszy w Vendée Globe wystartują nowe,
„skrzydlate” jachty – czyli jednostki wyposażone
w hydroskrzydła, zdolne do osiągania dużo wyższych
prędkości niż „bezskrzydłe”, starsze konstrukcje. Ale
czy są one również zdolne do pokonania wymagającej trasy dookoła świata? Jak na razie, najdłuższym
testem dla nowego typu Open 60 były tegoroczne
regaty The Transat oraz NY-Les Sables.

fot. Yann Riou / GitanaSA

Zarówno w jednych, jak i drugich regatach triumfowały nowe kadłuby: pierwsze i 3 miejsce w The
Transat, pierwsze 3 miejsca w NY-Vendée (choć
zwycięzca tego ostatniego wyścigu, Jeremie
Beyou, żeglował na jachcie poprzedniej generacji, „przerobionym” do hydroskrzydeł, a nie zaprojektowanym i zbudowanym specjalnie do żeglugi
z ich wykorzystaniem). Ale nie obyło się bez awarii, które również w pierwszej kolejności dotykały
jednostki najbardziej nowoczesne. Hydroskrzydła
okazały się bardzo wrażliwe: cztery z pięciu uszkodzonych na początku regat NY-Vendée jachtów to
były jednostki ze skrzydłami, których mocowania
okazały się zbyt delikatne w spotkaniu z ławicą jednotonowych ryb Mola mola … Zobaczymy, ile z nich

wytrzyma szalone regaty dookoła świata (oby jak
najwięcej).
Na liście startowej, rozszerzonej niedawno przez organizatorów z 27 do 30 miejsc, znajdują się chyba
wszystkie jachty klasy IMOCA Open 60 posiadające
aktualny certyfikat klasy, czyli „przegląd techniczny”.
Będzie to jednak, pomimo teoretycznego podobieństwa, wyścig jednostek o zupełnie różnych parametrach, bo wyrównaną walkę między sobą może podjąć około 10 najlepszych jachtów, czyli najnowszych
i najlepiej przygotowanych. Ciekawe, czy któryś
z nich opłynie świat w czasie poniżej rekordu Francoisa Gabarta z ostatniej edycji – 78 dni?
Na starcie chcą być żeglarze z 10 państw (Francji,
Hiszpanii, Węgier, USA, Wlk.Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Nowej Zelandii, Japonii i Irlandii). Oznacza to 21
Francuzów i 9 zawodników innej narodowości (Hiszpan Didac Costa, Węgier Nandor Fa, Amerykanin Rich
Wilson, Brytyjczyk Alex Thomson, Szwajcar Alan Roura, Holender Pieter Heerema, Japończyk Kojiro Shiraishi, Nowozelandczyk Conrad Colman i Irlandczyk
Enda O’Coineen). Niektórzy wciąż jeszcze dopinają
budżety, inni liczą na finansowy cud. Ostateczną listę
startową poznamy 14 września w Paryżu na konferencji prasowej. Ciekawe, czy na starcie którejś następnej
edycji pojawi się jeszcze jakiś Polak?

CZARTER JACHTÓW na Morzu Bałtyckim
Sprzedaż jachtów i Yacht Charter Management
Autoryzowany dealer i serwis jachtów morskich,
czarter fabryczny DELPHIA YACHTS KOT
BALTICA Yachts & Charter sp.z o.o.
Ul. Korzenna 23 Bezrzecze
PL 72-003 Dobra
www.balticayachts.pl
email: czarter@balticayachts.pl
T. (+48) 884014137

REKLAMA

Wyłączny dystrybutor jachtów morskich:
COBRA 33, 38, 41 i VECTOR 10
Czartery z Marin Gdynia, Kołobrzeg, Świnoujście:
Bavaria Cruiser 33, 36, 37, 45, 50, DELPHIA 40.3, 47,
VECTOR 10, Cobra 33, 38, 41, Sun Odyssey 379, 439
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10 DNI NORD CUP
10 dni startów, klasy od optymistów po jachty morskie, w tym po
raz pierwszy Moth i Latający Holender,  wyścigi od najkrótszych po
120 milową trasę. Po raz dziewiąty odbył się Nord Cup Gdańsk.

- Był to nasz pierwszy start na regatach Nord Cup. Słyszeliśmy
wiele pozytywnych opinii o nich i postanowiliśmy w tym roku rywalizować także tutaj. Faktycznie, sprawdziło się - regaty są bardzo dobrze zorganizowane, w wysokiej klasie. Już teraz planujemy wrócić tu za rok – mówi Michał Kaczmarek z załogi Arfido.
W tygodniu startowały klasy młodzieżowe, Optymist A i B
oraz Open BIC. Natomiast w kolejny weekend odbył się
wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna. Niekwestionowanym zwycięzcą były „ćmy”, czyli klasa Moth - zwyciężył Michał Domański, który pokonał całą trasę w ciągu 1
godz., 27 min i 12 sek. Jego klasowy kolega Jakub Jankowski przepłynął linię mety zaledwie sekundę później.
Trzeci był Piotr Tarnacki.

Wszystko jednak rozstrzygnęły niedzielne starty. W Mistrzostwach Zatoki Gdańskiej w kategorii Open najlepszy okazał
się Konrad Smoleń na jachcie Bigger Johnka, wśród jachtów
klasyfikowanych w ORC - Łukasz Trzciński i GoodSpeed,
a KWR - Mieczysław Trzpis i Lotis.
Na tegorocznym Nord Cupie odbyły się również Mistrzostwa
Polski ORC Sportboat, gdzie zwycięzcą został obrońca tytułu,
Piotr Adamowicz oraz Mistrzostwa Polski Nautica 450. Tam
o zwycięstwie w całych regatach decydował ostatni wyścig,
jednak statecznie złoto trafiło do teamu Nawrocki/Dzierżewicz.
Warto zaznaczyć, że na tegorocznych regatach po raz pierwszy rywalizowały klasy: Latający Holender i Moth. Wśród
tych pierwszych bezapelacyjnie najlepsza była załoga Henryk Blaszka/Tomasz Kledzik, którzy wygrali niemal wszystkie
starty. W klasie Moth zwyciężył Michał Domański.
- Regaty Nord Cup Gdańsk 2016 trwały 10 dni, podczas których mieliśmy przekrój chyba wszelkich możliwych warunków wiatrowych – od flauty po burzowe podmuchy wiatru
– podkreśla Emilia Wylandowska z teamu organizacyjnego
regat. - Wystartowało kilka pokoleń żeglarzy, najmłodszy zawodnik miał niespełna 8 lat, a najstarszy ponad 80! Dziękujemy wszystkim partnerom oraz uczestnikom za miłe słowa,
uczestnictwo i rywalizację fair play. Mamy nadzieję, że za rok
kk
spotkamy się ponownie w jeszcze większym gronie.

Fot. Nord CUP Gdańsk 2016, Bartosz Modelski / Sail Spotting

T

egoroczny Nord Cup zainaugurował pełnomorski wyścig Orvaldi B8 Race, w którym udział
brało aż 19 załóg. Trasę o długości ok. 120 mil
morskich pierwszy pokonał Sergey Pavlenko
z załogą BLAGODARNOST’2/RUS 5545. Orvaldi B8 Race rozgrywany był po raz pierwszy,
więc Sergey Pavlenko ustanowił nowy rekord
trasy: 19 h, 23 min. i 25 sek. W sobotę zmagania rozpoczęły kolejne klasy - Delphia 24 (wygrał Paweł
Tarnowski) i Scandinavia 650 (Michał Kaczmarek) oraz
Europa (Krzysztof Matysik), Finn (Bartosz Ptak) i Hobie 16
(Tymoteusz Cierzan).
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AMERICA’S CUP WRACA DO KOLEBKI

Fot. © Red Bull Media House

Louis Vuitton America’s Cup World Series powoli wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia cyklu pozostały tylko trzy imprezy.
Najbliższa z nich odbędzie się w dniach 23-24 lipca u wybrzeży
brytyjskiego Portsmouth.

Wielka Brytania musiała czekać aż 164 lata, aby rywalizacja
o Puchar Ameryki wróciła na ich wody. Stało się to dzięki
nowym przepisom pucharu, które zamiast jednej imprezy
wprowadziły cykl odbywający się na całym świecie. Pierwsze zawody w Portsmouth odbyły się równo rok temu inaugurując LVACWS.
Walkę o zwycięstwo na własnych wodach zapowiada sir
Ben Ainslie, który co prawda wywalczył już Puchar Ameryki,
ale w barwach USA, a teraz marzy o odzyskaniu tego trofeum dla swojego rodzimego kraju. Na ostatnich regatach
w Chicago dowodzonych przez niego Land Rover BAR zajął
znakomite drugie miejsce ustępując tylko wyśmienicie dys-

Fot. © Red Bull Media House

R

ozgrywki o Puchar Ameryki wracają
do swej kolebki. To właśnie w pobliżu
Portsmouth, a dokładnie wokół oddalonej od niego o niecałe 5 mil morskich
Wyspy Wight, w roku 1851, odbył się
wyścig uznawany za prekursora najstarszej batalii w historii współczesnego sportu. Wówczas linię mety
przyjmowała sama królowa Victoria i gdy na pierwszej
pozycji dopłynął do niej szkuner America reprezentujący
New York Yacht Club, królowa zapytała swoich gości kto
jest drugi. Odpowiedź była nie tyle zaskakująca co znamionująca całą przyszłość rywalizacji o Puchar: „Wasza
Wysokość, drugiego nie ma”.

ponowanym Szwedom z załogi Artemis Racing. Zawody
w Wietrznym Mieście pokazały, że rywalizacja nabiera tempa, a załogi prezentują coraz bardziej zbliżoną formę. Poza
zespołem Groupama Team France, która wciąż nie może
znaleźć swojego regatowego tempa, każda z załóg jest
w stanie wygrać pojedynczy wyścig, a nawet całe regaty.
Niedawno organizatorzy potwierdzili, że ostatni wyścig
America’s Cup 2016 World Series odbędzie się w Azji 1820 października w miejscowości Fukuoka. Do końca tegorocznych zmagań zostały jeszcze trzy etapy: Portsmouth,
Anglia lipiec 23-24, Toulon, Francja 10-11 września oraz
niedawno potwierdzony w Japonii. Najbliższe zmagania
przy południowym brzegu Wielkiej Brytanii zapowiadają się
rs
naprawdę ekscytująco.
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HELSKIE KRÓLOWE KAJTA

Fot. Monika Mraczek

Podczas, gdy w Gdyni bawiono się na Openerze, w tym samym czasie Chałupy opanowały kitesurferki. Wszystko w ramach pierwszego festiwalu The Queen of Hel.

32

uczestniczki, 7 dni treningów
na wodzie, porad od ekspertów
z dziedzin fizjoterapii, fitnessu
oraz psychologii sportu, pełnych zabawy i babskich pogaduszek oraz trzy najlepsze
kitesurferki w jednym miejscu
– tak w skrócie można opisać pierwszą edycję festiwalu The Queen of Hel.
- Naszym celem było zorganizowanie festiwalu kitesurfingowego, skierowanego do dziewczyn w każdym
wieku, w czasie którego mogłyby dowiedzieć się więcej
o sporcie, podszkolić swoje umiejętności oraz poznać
inne kitesurferki z całego kraju – mówi Katarzyna Lan-

ge, współorganizatorka festiwalu, właścicielka szkółki
KiteCrew.pl - My same, czyli Karolina Winkowska, Helena Brochocka i ja, od paru lat razem jeździmy po świecie, wspólnie trenujemy, i startujemy w międzynarodowych zawodach. Chciałyśmy przekazać dziewczynom
wiedzę, którą zdobyłyśmy, pokazać kitesurfing z naszego punktu widzenia.
Poranna joga, trening na nowym torze deskorolkowym Carver Wave, wyprawa do Bazy DeSki z Sup
Team, czy sesja wakeboardingu z WakePark Gdańsk
to tylko niektóre atrakcje festiwalu.
- Chcemy pomagać, dzielić się pasją i uczyć. W świecie
kajta panuje męska atmosfera, nie ma typowych wyjaz-
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dów dla kobiet, więc nasz pomysł było o tyle
dobry, że znalazłyśmy pewną niszę dla dziewczyn, żeby się wygadały, wybawiły, po damsku
spędziły tydzień. Dziewczyny mają zupełnie
inny styl pływania, my wszystko rozkładamy
na części pierwsze, każdy trick robimy krok
po kroku różnymi technikami, a mężczyźni:
„no skaczesz, kręcisz się i lądujesz”. Ten festiwal jest to o tyle dobry, że uczestniczki mogą
poznać technikę, którą my opanowywałyśmy
przez ostatnie 8-10 lat. Chciałybyśmy żeby
Polki jak najdłużej były w tzw. światowym
czubie. Mam nadzieję, wyszkolimy kadrę młodych dziewczyn, które przejmą nasze umiejętności i godnie nas zastąpią – komentuje Karolina Winkowska, trzykrotna mistrzyni świata,
współorganizatorka The Queen of Hel.
Zwieńczeniem festiwalu był wyścig o tytuł The
Queen of Hel, gdzie główną nagrodą była nowiutka deska Nobile Kiteboarding - NHP WMN.
Dodatkowo odbyło się losowanie unikatowej
deski ufundowanej przez firmę Slingshot Kite,
jedynej na świcie, dedykowanej specjalnie na
ten event. Tytuł Królowej Helu przypadł młodej
zawodniczce Julii Wira.
- Poprzez zorganizowanie zawodów, chciałyśmy zarazić uczestniczki festiwalu naszą pasją do rywalizacji oraz pokazać jak fajne emocje wywołują zawody, które zawsze mobilizują
do czynienia postępów i przekraczania swoich
granic – mówi Lange. - W Polsce zawody są organizowane tylko dla profesjonalnych kitesurferów i dziewczyny, które pływają prawo-lewo
nie mają możliwości wziąć w nich udziału, my
im taką szansę stworzyłyśmy. Dziewczyny zyskały doświadczenie, którego na co dzień nigdy
by nie zdobyły – dodaje Winkowska.
Festiwal był prawdziwą kopalnią wiedzy.
Uczestniczki miały możliwość czerpania wiedzy z trzech różnych perspektyw, w dodatku
od dziewczyn z czołówki polskiego i światowego kitesurfingu.
- Obserwuję szkółki obok, które stają się już
dużymi fabrykami, a ja chcę żeby to było takie
prawdziwe, z zajawką, ze spotkaniem się bezpośrednio twarzą w twarz. My chcemy dzielić
się emocjami i doświadczeniem. Kolejna edycja festiwalu na pewno się odbędzie, feedback
jest naprawdę pozytywny. Już teraz powiem
po cichu, że jesienią planujemy podobny event,
“The Queen of Kite - Brazil Edition”, gdzie będziemy ćwiczyć tricki freestyle na najlepszym
spocie kitesurfingowym świata – podkreśla
kk
Katarzyna Lange.
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NOWA TRASA VOLVO
OCEAN RACE 2017-2018
Volvo ogłosiło przebieg przyszłorocznej trasy, są zmiany! Będzie to najdłuższy wyścig w historii, który poprowadzi przez 4 oceany
i 11 największych miast na pięciu kontynentach. Na starcie regat staną 65
stopowe jachty o najwyższym zaawansowaniu technologicznym na świecie, a ich załogi będą walczyły o zwycięstwo przez 9 miesięcy.

R

egaty Volvo Ocean Race to najtrudniejsze, najbardziej wymagające i prestiżowe
wyzwanie ze wszystkich dyscyplin sportowych na świecie. Co trzy lata załogi toczą morderczy bój z morskim żywiołem,
żadna inna dyscyplina sportu nie wymaga od uczestników tak zróżnicowanych
umiejętności, indywidualnego zaangażowania, pracy zespołowej i wiedzy inżynierskiej.
Nowa trasa jest najdłuższa w historii – 45 000 mil morskich,
dodatkowo w tym roku, 12 500 mil morskich trasy, prowadzi
przez Ocean Południowy. Żeglarze będą się zmagać z ekstremalnie mocnymi wiatrami oraz lodowatą wodą wokół
Antarktydy. Po drodze czeka ich także obszar, na którym
występują największe na globie niże powodujące ogromne
fale i wiatry wiejące z prędkością do 130 km/h.
- Więcej akcji, więcej prędkości, dłuższa i bardziej wymagająca trasa – to właściwy kierunek ewolucji Ocean Race.
Powrót na pierwotne szlaki pierwszej edycji i ekstremalnie
trudne warunki to ukłon w stronę tradycji i jednocześnie
wielki impuls marketingowy dla partnerów biznesowych

i sponsorów – mówi Mark Turner, który objął stanowisko
CEO Volvo Ocean Race w zeszłym miesiącu.
Tegoroczna edycja rozpocznie się w drugiej połowie 2017
roku w Alicante. Pierwszym etapem będzie 700 milowy
sprint do Lizbony. Z portugalskiej stolicy, flota uczestników
wyścigu obierze kurs na Kapsztad w Republice Południowej
Afryki, a po kilkutygodniowej przerwie żeglarze popłyną do
Hong Kongu przemierzając Ocean Południowy. Następny
odcinek do Guangzhou nie będzie wliczał się do klasyfikacji
rejsu. W porcie tego miasta odbędzie się wyścig tzw. in port
race. Kolejny etap będzie wiódł z Hong Kongu do Auckland
w Nowej Zelandii. Następnie uczestnicy skierują się ponownie na Ocean Południowy opływając najbardziej znany przylądek świata – Horn, po czym skierują się na Atlantyk do
południowej Brazylii – miasta Itajaí. Stamtąd, podobnie jak
w ostatniej edycji, łodzie skierują się na półkulę północną,
na wschodnie wybrzeże USA do miasta Newport na Rhode
Island. Następnie czeka ich wymagający północny Atlantyk
i Wielka Brytania. Flota pojawi się w Cardiff – stolicy Walii, w maju 2018 roku, potem opłynie Wyspy Brytyjskie, aby
obrać kurs na Goeteborg. Wielki finał regat odbędzie się
kk
w Hadze w Holandii.
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POLSCY A-KATOWCY
W CZOŁÓWCE MISTRZOSTW ŚWIATA

fot. UKS Navigo

Doskonale zaprezentowali się polscy zawodnicy startujący na Mistrzostwach Świata katamaranów klasy A w holenderskim Medemblik. Po pięciu
dniach rywalizacji i ośmiu zaciętych wyścigach dwóch Polaków uplasowało
się tuż za podium. Z medalami do kraju powrócili natomiast juniorzy.

N

a liście startowej 118 zawodników z 19 krajów, wśród nich cała czołówka światowa wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie
olimpijscy oraz żeglarze rywalizujący w Pucharze Ameryki. W tym gronie doskonale
radzili sobie Polacy. Polskę reprezentowało
9 zawodników, głównie z sopockiego klubu UKS Navigo
Sopot. Na miejscu obecny był też producent katamaranów klasy A „Exploder”, członek klubu UKS Navigo Sopot
- Jakub Kopyłowicz. Zaprojektowany i produkowany przez
niego „Exploder” jest od 2013 roku jedną z najlepszych
konstrukcji i żeglują na nim najlepsi zawodnicy na świecie.
Mistrzem świata 2016 został Holender Mischa Heemskerk, który wygrał wszystkie wyścigi, w których wystartował. Polski team wypadł bardzo dobrze. Jacek Noetzel
zajął miejsce tuż za podium - do brązowego medalu zabrakło mu jednego punktu. Ponadto zdobył tytuł wicemistrza świata w kategorii Masters. Regaty w Medemblik potwierdziły duże możliwości młodego zawodnika,
do niedawna juniora, Tymoteusza Bendyka. Żeglujący

przez całe regaty w czołówce, Bendyk regaty zakończył
na piątej pozycji.
Polscy juniorzy, którzy już od lat stanowią czołówkę zawodników klasy A, zdominowali podium. Jakub Surowiec
wywalczył tytuł mistrza świata juniorów, a Marcin Badzio
tytuł wicemistrza. Marcin Badzio został również mistrzem
świata w klasyfikacji katamaranów Classic (nielatających).
- Regaty nie należały do łatwych. Trudne warunki wiatrowe
– część wyścigów odbyła się w minimalnym wietrze, w którym nie można było w pełni wykorzystać foili - mówi Jacek
Noetzel, najbardziej utytułowany polski zawodnik w A klasie,
propagator tej klasy i katamaraningu sportowego w Polsce
i jednocześnie komandor klubu UKS Navigo w Sopocie. - Zajęliśmy bardzo wysokie pozycje. Szczególnie Tymek Bendyk
i nasi juniorzy pokazali na co ich stać. Zawsze pozostaje niedosyt, ale mogę powiedzieć, że był to bardzo udany występ
polskich zawodników. Za rok mistrzostwa świata katamaranów klasy A odbędą się na naszym akwenie w Sopocie i wtedy my będziemy nie do pokonania – podkreśla Noetzel. kk
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MATCH RACING-OWI MILIONERZY

D

ostępny niegdyś dla wszystkich
żeglarzy cykl mistrzostw świata
w match racingu trafił w ubiegłym roku w ręce prywatnej firmy, czym zmienił istotnie swój
charakter. Jak? Dzisiaj powoli
staje się hermetyczną zabawą
dla Anglosasów i Skandynawów,
a której stawką są wielkie pieniądze. Czy o to chodzi w sporcie? – zastanawia się Rafał Sawicki.

Do roku 2005 tytuł mistrza świata w match racingu
wręczany był zwycięzcy pojedynczych regat, których organizatorów wybierała Międzynarodowa
Federacja Żeglarska. Początek nowego tysiąclecia
to czas sukcesów Karola Jabłońskiego, który wywalczył w latach 1999 – 2004, aż pięć medali Mistrzostw
Świata i Europy z tym najcenniejszym w 2002.
W roku 2006 nastąpiła znacząca zmiana w formule mistrzostw, gdyż prawa do wręczania tytułu
nabył rodzący się wówczas Worold Match Racing
Tour (WMRT), a mistrzem zostawała załoga, która
uzbierała najwięcej punktów w całorocznym cyklu. Wówczas rozpoczęły się również lata dominacji
Brytyjczyka Iana Williamsa, który aż pięciokrotnie
zdobywał tytuł. Niestety walka o mistrzostwo świata stała się wewnętrzną sprawą kilku zawodników,
którzy co roku otrzymywali stałe zaproszenie do
cyklu, a wejście do pierwszej piętnastki światowego
rankingu wydawało się wręcz nie możliwe bez udziału w WMRT. Przy co raz głośniejszej krytyce formatu,
władze WMRT postanowiły dopuścić do klasyfikacji
cyklu również mniejsze imprezy z niższym współczynnikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskały
między innymi polskie imprezy, chociażby z Polish
Match Tour, które stały się częścią światowego cyklu.  
Sytuacja taka nie trwała długo. W roku 2015 WMRT
„sprzedaje się” szwedzkiej firmie Aston Harald Composite AB, która jest producentem nowoczesnych
katamaranów klasy M32. Oficjalnie rozpoznawany

Fot. Robert Hajduk / ShutterSail.com

9 lipca 2016 roku na wodach u wybrzeży szwedzkiego Marstrand, po czterech finałowych wyścigach regat Match Cup Sweden, nowozelandzka załoga pod
wodzą Phila Robertsona odebrała czek na milion dolarów oraz tytuł mistrzów świata w match racingu.
Jest to najwyższa nagroda pieniężna w historii żeglarstwa. Nawet w Pucharze Ameryki nie ma tak wysokich nagród. Zwycięstwo zawodników z kraju kiwi
było dość sporą niespodzianką, ale fakt, że mogło do
tego dojść uznaję za plus nowego formatu WMRT.

przez Międzynarodową Federację Żeglarską tytuł
mistrza świata w match racingu staje się własnością
prywatnej firmy, której głównym celem jest sprzedaż
jak największej liczby swoich jachtów. Czy to dobre
rozwiązanie dla światowego żeglarstwa?
Z punktu widzenia publiczności pewnie tak, bo to, co
było niezrozumiałe stało się przynajmniej efektowne.
Również z punktu widzenia kilkunastu załóg zapraszanych do WMRT, bo mają szansę zarobić spore pieniądze.
Jednak dla setek zawodników, którzy match racing traktują jako dopełnienie swojej żeglarskiej przygody to krok
wstecz. Już w tym roku widzimy tendencję do odwoływania „tradycyjnych” regat meczowych. Lepsi zawodnicy nie chcą w nich uczestniczyć, bo nic im nie dają, ani
dobrych punktów do rankingu, ani nagród. Coraz mniej
jest regat o wysokim i średnim współczynniku.
Cieszy rozwój medialności żeglarstwa. Jednak jest to
tylko wierzchołek piramidy, u której podstaw jest cała
masa żeglarzy, którzy też chcą mieć swoją rywalizację.
Póki co match racing i całe żeglarstwo staje się zabawą
zamkniętej grupy Anglosasów i Skandynawów, a co
z resztą…?

Rafał Sawicki
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NA WYBRZEŻU POWSTAJE
HOTEL DLA AKTYWNYCH LUDZI
Na Wybrzeżu powstaje hotel dla aktywnych
ludzi, którzy szukają doskonałej lokalizacji,
designerskich wnętrz i oferty, która pozwoli
im realizować sportowe pasje.

P

olacy w coraz większym stopniu doceniają walory
krótkich, intensywnych wyjazdów weekendowych,
jako odskoczni od codziennych stresów i pozytywnego ładunku energetycznego. Poszukiwane
są interesujące miejsca o nieformalnej atmosferze, blisko
natury, uwzględniające indywidualne gusta. Poza ofertą
noclegową coraz ważniejsze stają się oferty uzupełniające
wypoczynek – ciekawe animacje i szeroko pojęte aktywności dla każdego pod okiem personalnego trenera, z programem dopasowanym do indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji gości.
Niewiele nadmorskich obiektów hotelowych nadąża za aktualnymi trendami i oczekiwaniami klientów. Niszę tę chce
wypełnić realizowany we Władysławowie hotel, który będzie
częścią Gwiazda Morza Resort Spa&Sport. Jego oferta
skrojona jest na miarę oczekiwań wymagający turystów
nastawionych na najwyższy poziom komfortu i atrakcji hotelowych. Resort położony jest w pasie nadmorskich wydm,
120 metrów do otwartego morza i szerokiej, piaszczystej
plaży. Tuż obok usytuowany jest port rybacki z mariną
jachtową. Władysławowo, u nasady Półwyspu Helskiego,
modny, przedwojenny kurort, stanowi doskonałą bazę wypadową do największych nadmorskich atrakcji.
Dużym atutem hotelu z pewnością będzie jego projekt. Nowoczesne, nieformalne wnętrza, naturalne, surowe materiały i architektura wpisana w nadmorską przestrzeń pozwolą
na nieskrępowany wypoczynek i czerpanie z bogactwa
otaczającej natury. Będą też inspiracją aktywności i spełnieniem zasad wellbeing. W hotelu znajdą się rozległa strefa spa i saunarium z profesjonalnymi, dostosowanymi do
aktywnego profilu hotelu zabiegami. Nie tylko dla czynnych
sportowców zaprojektowano strefę rekreacyjną z dużym
basenem, jacuzzi, centrum fitness i siłownią. Niepowtarzalną atrakcją będzie wspinaczka po 15 metrowej ściance
przecinającej cztery kondygnacje hotelu ze spektakularnym
finałem na dachu hotelu – zapierającym widokiem otwartego morza.
Cały projekt czerpiący inspiracje z otaczającej natury i najlepszych światowych realizacji to miejsce, które niewątpliwie zmieni jakość wypoczynku nad polskim morzem.
Inwestorowi, spółce Gwiazda Morza, udało się stworzyć nie
tylko ciekawy projekt turystyczny, ale również interesującą
propozycję inwestycyjną i deweloperską.

Pokoje w czterogwiazdkowym hotelu Gwiazda Morza można już dziś nabyć na własność w popularnym systemie condo, postrzeganym przez analityków rynku jako połączenie
bezpiecznej lokaty kapitału ze stałym zyskiem z inwestycji.
To świetna propozycja nie tylko dla osób zainteresowanych
wypoczynkiem. Przygotowany przez Gwiazdę Morza model
biznesowy zakłada możliwość uzyskania stałego zwrotu
z inwestycji w zakup pokoju hotelowego na poziomie 7%
rocznie przez okres 15 lat.
Czerpiąc ze swoich doświadczeń na rynku komfortowych
nieruchomości spółka Gwiazda Morza przygotowała również propozycję dla najbardziej wymagających klientów, zainteresowanych posiadaniem nieruchomości w najlepszych
lokalizacjach. Exclusive Serviced Apartments to wydzielona
strefa hotelowa z prywatnymi, widokowymi apartamentami
na ostatnich kondygnacjach, z pełną obsługą hotelową na
najwyższym poziomie. Indywidualny charakter każdego
apartamentu zapewni prestiżowa i doświadczona pracownia projektowa, która jest autorem wnętrz wszystkich przestrzeni hotelowych.
Otwarcie Gwiazdy Morza Resort Spa& Sport zaplanowane
jest na I kwartał 2019 roku. Osoby zainteresowane inwestycją w tym ciekawym projekcie turystycznym powinny pomyśleć o tym już teraz, bo tego typu nieruchomości cieszą
się dużym powodzeniem - nie tylko w wakacje.
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LUKSUS NAD
MOTŁAWĄ
Od lewej: Edyta Górniak, Francis Lapp, właściciel Sunreef
Yachts, z żoną Katarzyną Lapp - organizatorzy Pomorskiego
Rendez Vous

Trzecia edycja imprezy Pomorskie
Rendez Vous organizowana przez
Sunreef Yachts okazała się spektakularnym festiwalem luksusu. Ponad
50 marek premium, około 800 gości,
pokazy mody, koncerty, prezentacje,
jachty, luksusowe samochody, helikoptery, wyszukane alkohole i kulinaria. W Ślizgu! dumnie patronowało
imprezie.
MP

Dariusz Michalczewski i Edyta Górniak

Od lewej: Zbigniew Reszka, architekt, współwłaściciel
Arch-Deco, Serge Bosca, prezes Polskiego Związku Rugby,
Maciej Dobrzyniecki, Business Centre Club

Borys Szyc z partnerką Justyną Nagłowską
Od lewej: Rafał Sawicki, Yacht Club Sopot, Marta Pałucka,
Miss World Poland 2015, Jakub Jakubowski, redaktor
naczelny Magazynu Prestiż, Karolina Matysek, Magazyn
Prestiż, Paweł Górski, GSC Yachting, Michał Stankiewicz,
prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Agnieszka Ciesielska i Olivier Janiak, prowadzący imprezę
Od lewej: Joanna Przetakiewicz, La Mania, Edyta Górniak

Od lewej: Adam Lewandowski, członek zarządu STBU,
Sylwia Sęczkowska, Monika Lewandowska, Przemysław
Sęczkowski, wiceprezes Asseco Poland S.A.
Od lewej: Agnieszka Jastrzębska, TVN, Aleksandra Staruszkiewicz,
dyrektor działu marketingu i reklamy Magazynu Prestiż

Wojciech Cichowski, prezes firmy Bauhaus

Barbara Zaborowska, prezes Olimpia Group
Mateusz Kusznierewicz, Małgorzata Kaczmarski, Kaczmarski Inkasso
i członek Rady Nadzorczej Krajowego Rejestru Długów

Od lewej: Agnieszka i Mariusza Zawadzcy, restauratorzy,
Izabela Disterheft, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, Elżbieta Skurzyńska, SK Sales Management,
Maggie Winiarczyk

Z lewej: Daniel Rokosz, dyrektor sprzedaży Domy
Hybrydowe

Od lewej: Danuta Tworkowska, Beata Kulbikowska,
prezes zarządu Naturmedicin

Od lewej: Wojciech Mróz, private banker Lions Bank, Paweł
Jazowiecki, dyrektor Lions Bank w Gdańsku.
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FINAŁ BIZNES
LIGI ŻEGLARSKIEJ

Jakub Jakubowski, Michał Stankiewicz - W Ślizgu! - V miejsce

Emocje sięgały zenitu, zacięta rywalizacja o zwycięstwo do ostatniego
wyścigu, a na koniec zabawa w miłej
atmosferze w klubie TAN. Tak wyglądała ceremonia wręczenia nagród
wiosennej edycji BLŻ 2016.
KK

Jarosław Ziółek, Dominik Buksak, Maciej Gębarowski Team Orlex - III miejsce

Wojciech Pilski, Michał Kaczorowski
- Trojmiasto.pl - IV miejsce

Jarosław Król, Piotr Piecha - Eurocast - VI miejsce

Paweł Górski GSC Yachting z głównym trofeum BLŻ

Jarosław Wróblewski, Paweł Roslen, Wojciech Wróblewski,
Jacek Kuciel - Sail Service - II miejsce

Filip Wójcikiewicz odbiera główne trofeum BLŻ
- Sono Idoni - I miejsce

Jarosław Ziółek z żoną - Sanhaus Apartments

Filip Wójcikiewicz, Tadeusz Likus, Adam Lewandowski, Mariusz
Kłobucki, Jakub Gotowicki - Sono Idoni - zwycięzcy BLŻ

Magdalena Czajkowska (GSC Yachting), Grzegorz Gosk
(Ergo Pro), Maria Tkacz

Tadeusz Likus (załoga Sono Idoni, Yacht Club Sopot)
Ceremonię zakończenia Ligi poprowadził
Rafał Sawicki (GSC Yachting)

Marta Pałucka (GSC Yachting)

Marta Pałucka i Magdalena Czjkowska z GSC Yachting

Dominik Buksak, Jarosław Ziółek i Maciej Gębarowski
z Team Orlex odbierają zagrodę za III miejsce w BLŻ

Jacek Kuciel - Sail Service
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TRÓJMIASTO
POD ŻAGLAMI

Od lewej: Maciej Kot, szef marketingu Delphia Yachts, Wojciech
Kot,właściciel Delphia Yachts.

Czwarta edycja Żeglarskiego Pucharu
Trójmiasta za nami. Na wodzie słabe
wiatry nie sprzyjały żeglowaniu, ale za
to na lądzie żeglarze byli bardziej wypoczęci i mieli więcej sił na integrację.
W tym roku żeglarzy ugościł Browar
Port Gdynia na gdyńskim Bulwarze
Nadmorskim.
MP

Od lewej: Ewa Kot, Delphia Yachts, Zbigniew Gutkowski, Polish Ocean Racing, Marcin Kaczmarek

Jarosław Zemło, dyrektor inwestycyjny Value Quest,
załoga trimaranu Catchup

Roman Paszke z załogą Gemini 4

Z prawej: Bogdan Kisielewski, współwłaściciel Browaru Port Gdynia

Załoga jachtu Polled. Po prawej Krzysztof Woźniak, Apia

Od lewej: Zuzanna Mojska, VMG PR, Kasper Orkisz, VMG PR, Micha ł Kaczorowski, prezes
trojmiasto.pl

Od lewej: Filip Wójcikiewicz, właściciel hotelu Hilton Gdańsk, Adam Lewandowski, członek
zarządu STBU

Załoga jachtu GoodSpeed. Z lewej: Łukasz Trzciński, sternik

Załoga jachtu Scamp One

