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Klasa E All Terrain 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 138 g/km.

Nowa Klasa E All Terrain.
Witamy w rodzinie. Klasa E powiększa się właśnie o nowy model.
Swój unikalny, terenowy charakter demonstruje dzięki
systemowi pneumatycznego zawieszenia AIR BODY CONTROL,
automatycznej skrzyni biegów 9G-TRONIC i napędowi
na 4 koła 4MATIC w standardzie. Teraz Twoja droga
przestaje być rutyną.

Czarter jachtów motorowo-spacerowych

Wyjątkowe chwile

z dala od lądowych spraw

W sezonie 2017 w Marinie Delphia mamy przyjemność zaproponować
Państwu czarter jachtów motorowo-spacerowych:

NAUTIKA 1150 V
REZERWACJA:
BARBARA GRZEMPCZYŃSKA
T +48 22 420 35 05
M + 48 668 868 226
E czarter@delphiayachts.pl
DELPHIAYACHTS.EU

MARINA DELPHIA
Przełom 24
80-643 Gdańsk
T +48 58 303 62 53

DELPHIA-GROUP.COM

OD NACZELNEGO

CI, CO SKACZĄ
I FRUWAJĄ
Kim jest żeglarz zawodowy? Takie pytanie padło w trakcie wywiadu
z Maciejem Rutkowskim, który z powodzeniem ściga się w Pucharze
Świata Windsurfingu. Inspiracją do pytania było hasło z jakim przedstawia się Maciej: jedyny uprawiający zawodowo windsurfing w Polsce. Jak wyjaśnił takie podejście wynika z ducha dawnego podziału
na sport zawodowy i olimpijski. Dawnego, bo w większości dyscyplin
zarówno formalnie jak i praktycznie taki podział już nie istnieje. Przy
okazji nasz najlepszy zawodnik w PWA (ale nie jedyny) ocenił olimpijską klasą RS:X jako dość archaiczną, używając przy tym konkretnych
argumentów.
To ciekawe pole do dyskusji. Moja definicja zawodowca – w przeciwieństwie do tezy Macieja Rutkowskiego - jest znacznie prostsza – zawodowy sportowiec to ten, dla którego sport jest nie tylko rywalizacją,
ale i pracą, dzięki, której się utrzymuje, z której żyje. Niezależnie od
dyscypliny i statusu. I tyle. Druga kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Trudno się nie zgodzić z faktem, że RS:X to klasa mocno tradycyjna w porównaniu do innych dyscyplin deskowych. No i stosunkowo
ciężka. Pytanie jednak czy to źle? Tradycyjna i mająca długą historię
jest też klasa Finn, czy 470. Są i ciężkie i wymagające fizycznie. Ale
taki właśnie chyba powinien być zawodowy sport. Oczywiście można
i należy go zmieniać, zgodnie z postępem technologicznym, duchem
czasów, oczekiwaniami sportowców i kibiców, a także brać pod uwagę
w jakimś stopniu oglądalność i czynniki komercyjne. Żeglarstwo reformuje się pod tym względem, co widać chociażby w rozwoju formuły
matchracing czy też sposobie prezentacji regat (vide sposób relacjonowania ostatniej edycji Vendee Globe). Trudność techniczna nie powinna być jednak czynnikiem decydującym, a nowe, bardziej kolorowe
i widowiskowe nie zawsze oznacza lepsze. Reasumując zgadzam się
z Maciejem Rutkowskim co do faktów, ale nie co do płynących z nich
wniosków. RS:X jest może bardziej spartańskie od slalomu czy freestyle, ale jednocześnie czystsze w formie. Zresztą to trochę dyskusja akademicka. Argumentów jest wiele, i za i przeciw.
Spory, rywalizacja i porównania były, są i będą. I to nie tylko pomiędzy dyscyplinami w PWA czy też klasą RS:X. Widoczna jest rywalizacja pomiędzy windsurfingiem, a kitesurfingiem o status dyscypliny
olimpijskiej. O tym z kolei wspomina Tomek Janiak w swoich felietonach na łamach W Ślizgu! Nasz mistrz niezmordowanie próbuje
zmontować polską kadrę w kajcie. W tym numerze dość szeroko
opisuje ścieżkę kariery dla kitesurferów i ogłasza nabór do nowej
sekcji kite&surf jaką poprowadzi w Sopockim Klubie Żeglarskim.
Cel: zbudowanie polskiej reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska w
Buenos Aires jesienią 2018 roku. W Ślizgu! patronuje temu i trzyma
kciuki. Podobnie jak za Macieja Rutkowskiego w PWA i za naszych
zawodników w RS:X, którzy ciężko trenują pod okiem Przemka Miar-
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czyńskiego. Gdzie i jak? O tym z kolei poczytacie w jego felietonie.
Jedno jest pewne – wszystkich łączy zamiłowanie do ślizgu. I mam
nadzieję, że także do „W Ślizgu!”, dzięki czemu mogę śmiało przytoczyć cytat: „I kudłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate. Te, co skaczą
i fruwają na nasz program zapraszają.” Miłej lektury!

Michał Stankiewicz
p.s. I tak na finał: żałuję, że na igrzyskach nie ma miejsca na więcej
konkurencji żeglarskich. Obecnie żeglarze rywalizują w 11 kategoriach, a dla przykładu sztangiści aż 16. Nie, żebym miał coś do ciężarowców, ale nie czułbym się zawiedziony gdyby nastąpiła taka mała
zamiana miejsc...
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PROSTO Z MAJORKI
Przygotowania do sezonu 2017 rozpoczęliśmy już na dobre. Od tego
roku Kadra Polski w windsurfingowej klasie RS:X kobiet oraz mężczyzn ma nieco odmienne plany, dlatego jako trener chłopaków skoncentruję się na naszych przygotowaniach.
Tegoroczne rozpływanie zaczęliśmy na południu Hiszpanii. Kadyks,
a dokładniej El Puerto De Santa Maria jest jednym z najlepszych miejsc
do treningu w Europie. Nie dlatego, że panują tam jakieś wyjątkowe
warunki pogodowe, bo z tym to akurat bywa różnie i często np. Wyspy
Kanaryjskie są pod tym względem lepsze. Głównym powodem przyjazdu żeglarzy z całej Europy jest logistyka i koszty. Dojazd samochodem
z Sopotu trwa co prawda prawie 3 dni, ale można tam bez większych
opłat zabrać dużą ilość sprzętu windsurfingowego, motorówkę, rowery
oraz inne potrzebne rzeczy i co ważne zamieszkać wygodnie i tanio.
Pod koniec lutego jest również możliwość wystartowania, w rozgrywanych tam co roku regatach kończących karnawał.
Następnym etapem naszych podróży treningowych jest Majorka,
gdzie z El Puerto Santa Maria bez problemu dojeżdżamy i dopływamy
promem ze wszystkim w ciągu jednej doby. To właśnie tu obecnie trenujemy i częściowo testujemy nowy sprzęt RS:X, który po igrzyskach
w Rio został lekko zmodyfikowany. Po kilku dniach pływania trudno
powiedzieć czy nowe jest lepsze. Jedno można powiedzieć na pewno
i to widać od razu gołym okiem, jest bardziej kolorowe, przez co wygląda inaczej - co powoduje, że wydaje się lepsze.

PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont, polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski z Londynu – jest najstarszym i najbardziej utytułowanym
zawodnikiem w polskim teamie. Świeżo upieczony wicemistrz Polski seniorów w Olimpijskiej
Klasie RS:X 2016! Pierwsze tytuły Mistrza Świata
w klasie w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał już jako junior. Przepustką do kariery seniorskiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza świata juniorów (1995-96). Reprezentant klubu SKŻ
Ergo Hestia Sopot.

Co ciekawe, od tego roku nowy ma być również format rozgrywania
wyścigów. Do tej pory w trwających około 6 dni zawodach, rozgrywanych było zwykle 10 wyścigów eliminacyjnych i jeden wyścig finałowy, czyli Medal Race. Punktacja w każdym wyścigu eliminacyjnym była następująca, 1 miejsce 1 pkt, 2 miejsce 2 pkt, 10 miejsce
10 pkt itd. Medal Race był liczony podwójnie, czyli 1 miejsce 2 pkt, 2
miejsce 4 pkt, 10 miejsce 20 pkt, i startowało w nim 10 pierwszych
zawodników wyłonionych z rundy kwalifikacyjnej, czyli z 10 wyścigów
eliminacji. Punkty po eliminacjach zostawały, ale w Medal Race przez
podwójną punktację można było sporo nadrobić i oczywiście stracić.
Nowy format również przewiduje 10 wyścigów eliminacyjnych, ale
finał zmieni się diametralnie. Po pierwsze po zakończeniu 10 pierwszych wyścigów punkty maja się zerować, a finałowe wyścigi będą
aż 3. W ćwierćfinale wystartuje 12 pierwszych zawodników wyłonionych z eliminacji – wszyscy z zerową ilością punktów. Do półfinału
przechodzi pierwszych 6 zawodników. W finale ma startować 3 zawodników, a o kolejności w zawodach zdecyduje kolejność na mecie.
Na pierwszy rzut oka ten system wydaje się dość logiczny i bardziej
widowiskowy, bo przecież w większości dyscyplin sportowych tak
jest. Czy jednak będzie sprawiedliwy? W żeglarstwie, gdzie w każdym
wyścigu rolę odgrywa tyle różnych rzeczy, na które zawodnik często
nie ma wpływu może być różnie. Na pewno będzie bardziej medialny,
a przecież chyba o to chodzi.

Przemysław
Miarczyński
6
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ŚCIEŻKA KARIERY
W KITEBOARDINGU
- Na dzień dzisiejszy istnieją dwa znane
mi kluby żeglarskie, które mają zorganizowane sekcje kite: SKŻ Sopot oraz
MKS Tramp Mielno. Dwie sekcje na
prawie 40 milionowy kraj, w tym około 3 milionów dzieci 10-17 lat? A gdzie
reszta? – pisze Tomasz Janiak, wicemistrz świata kiterace masters i twórca
polskiej kadry w kitesurfingu.
Ponieważ od jakiegoś już czasu zajmuje się zawodowo kajtem na różnych
płaszczyznach, ostatnio m.in. jako trener, zastanawiam się dlaczego spośród
tylu tysięcy pływających w Polsce osób
(w tym dzieci i młodzieży) nie ma zorganizowanych sekcji w klubach żeglarskich, czy generalnie profesjonalnego
szkolenia na wzór innych dyscyplin
sportowych…
Trudno oczywiście na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno, do
tej pory, jedną z głównych przyczyn był
właśnie brak nakreślonej ścieżki rozwoju czy kariery sportowej. W istniejących
klubach żeglarskich, które mogłyby
stworzyć takie sekcje, często nie było
i nie ma ludzi z pasją, którzy zaangażowaliby się w to przedsięwzięcie. Zauważyłem również, że kajt przeciwstawiany
jest często windsurfingowi, tworzone
są sztuczne szowinizmy, niestety. Mam
wrażenie, ze dla niektórych trenerów,
kajt jest zagrożeniem, bo potencjalnie
może odciągać zawodników od tradycyjnych sekcji żeglarskich, jest kolorowy, przyjemny, łatwy, trudno się temu
swoją drogą dziwić.
Windsurfing borykał się z podobnymi problemami na początku swojego
rozwoju, raptem kilkanaście lat temu.
Niewątpliwie przyjęcie windsurfingu do
sportów olimpijskich pchnęło sprawy
naprzód. Brutalna prawda jest taka, że
bez wsparcia instytucji państwowych
profesjonalny rozwój dyscyplin nieolimpijskich jest mocno utrudniony. Jesteśmy stosunkowo młodym sportem,
przechodzimy podobną drogę, którą
przechodził właśnie windsurfing, ale
8

możemy pójść na skróty korzystając
z doświadczenia starszych kolegów
oraz istniejącej już infrastruktury.
Oczywiście częściowo funkcję wspomnianych „niedoszłych” sekcji klubowych, naturalnie w tej chwili pełnią
szkółki kajtowe. Piszę częściowo, ponieważ, po pierwsze szkółki działają
sezonowo, a właściwie sprowadza się
to raptem do 2 miesięcy letnich, po drugie szkolenie kończy się w większości
na etapie początkującym, czyli umiejętności samodzielnego pływania. W tym
miejscu właśnie kontynuację szkolenia
powinien przejąć klub. Ale który? Ale
gdzie? Najlepiej ten najbliżej miejsca
zamieszkania, idealnie gdyby znajdował się jeszcze nad odpowiednim
akwenem, np. nad morzem. Nie odkryję
Ameryki stwierdzeniem, że dzieci z nad
morza mają spory handicap w tym
przypadku, czasami mogą dojechać na
trening do klubu na rowerze. Nie musi
to być jednak regułą, wszystko zależy od motywacji i oczywiście, a może
przede wszystkim, możliwości logistyczno-finansowych rodziców. Znam
wiele przypadków, w których młodzież
z wybrzeża odnosiła i odnosi sukcesy
w zawodach narciarskich oraz zawodników, którzy zdobywają tytuły MŚ, MP
w kiteboardingu mieszkając na stałe na
południu czy w centrum Polski. Niech
wspomnę wielokrotnych medalistów:
Anię Grzelińską (Wrocław), Karolinę
Winkowską oraz Asię Litwin (Warszawa), wśród panów Janek Korycki (Warszawa), Wiktor Borsuk (Świecie), bracia
Issel (Wrocław). Oczywiście są to jednostki, i w dużej mierze ich sukcesy to
wypadkowa zaangażowania rodziców,
stylu życia, treningów w egzotycznych
destynacjach. Błażej Ożóg, Maks Żakowski czy Marek Rowiński jr to kolejni
mistrzowie, którzy w celu kontynuacji
i rozwoju kariery sportowej, zdecydowali się przeprowadzić do Trójmiasta.
Mieszkając nad wodą i trenując w grupie łatwiej osiągnąć sukces, nie ma
co do tego wątpliwości. „Grzechem”
jest dla mnie, mieszkając nad morzem

TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu: aktualny Mistrz
Europy Masters i Wicemistrz
Świata Masters w kategorii kiterace (najszybsza klasa żeglarska
na świecie), a także Mistrz Polski
Masters. Trener kadry Polski.
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w tak pięknym miejscu jak Trójmiasto, nie korzystać
z tych możliwości, które ma się na wyciągnięcie ręki.
Aż prosi się, aby dać się zarazić pasją do sportów
wodnych i przekazać tę pasję dzieciom.
Ad rem, wracając do klubów, które przejęłyby dalsze szkolenie dzieci i młodzieży. Na dzień dzisiejszy
istnieją dwa znane mi kluby żeglarskie, które mają
zorganizowane sekcje kite: SKŻ Sopot oraz MKS
Tramp Mielno. Dwie sekcje na prawie 40 milionowy
kraj, w tym około 3 milionów dzieci 10-17 lat? Gdzie
reszta? Moja ocena jest następująca: nie ma sekcji kajt, ponieważ nie ma dzieci - nie ma dzieci, bo
w klubach nie ma sekcji i kółko się zamyka. Sekcje
w klubach muszą same się finansować, co jest największym problemem. W przeciwieństwie do sekcji
windsurf, gdzie uczęszcza nawet 20 osób, w sekcji
kitesurf dla trenera trening z piątką dzieci na wodzie,
często na różnym poziomie, to już spore wyzwanie.
Rachunek ekonomiczny jest bezwzględny, przy 5
osobach szkolenie musi po prostu kosztować więcej niż przy 20 osobach, następuje ekonomiczna
selekcja. Inną sprawą jest to, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest odciągnąć młodych ludzi od
„świecących prostokątów”, z tym zjawiskiem oraz
niżem demograficznym borykają się również inne
dyscypliny sportu. Tutaj jest właśnie zadanie dla
trenerów i instruktorów, którzy powinni rozmawiać
z dziećmi i rodzicami zachęcając do kontynuacji lub
rozpoczęcia profesjonalnego szkolenia w klubach.
Pojawi się zapewne sporo pytań ze strony rodziców,
najczęściej zadawane brzmiały by zapewne tak:
Co z kosztami, przecież to drogi sport? Tak zgadza
się, na poziomie wyczynowym nie jest to wydatek na
poziomie zakupu trampek, skarpetek i piłki nożnej.
Trzeba dysponować funduszami, przede wszystkim na wyjazdy na regaty za granicę. Jest to jednak
relatywnie jeden z najtańszych sportów wodnych/
żeglarskich na świecie. Jeżeli młody zawodnik jest
„nadzieją”, istnieje realna szansa znaleźć sponsora
branżowego lub z poza branży, który wsparłby takiego ambitnego zawodnika. Na początku nie trzeba
kupować nowego sprzętu, wystarczy używany, który jest dużo tańszy.
Bezpieczeństwo - dziecko powinno chyba mieć jakiś minimalny wiek, masę ciała? Wszystko zależy
od tego jak rezolutne jest dziecko oraz na jakiego
trenera/instruktora trafi na początku. Dobór sprzętu
oraz pływanie w odpowiednich warunkach również
są bardzo ważne. W przypadku dzieci trzeba mocno
indywidualizować szkolenie. W tej chwili istnieją już
bardzo sprawne systemy bezpieczeństwa, które pozwalają na szybkie i sprawne uwolnienie mocy oraz
wypięcie od latawca, 100% bezpieczeństwa oczywiście nikt nie zagwarantuje i rodzice powinni mieć
tego pełną świadomość.
Co dalej? Czy istnieje jakiś system rywalizacji, zawody, igrzyska, etc.? No i tu wracamy do sedna sprawy.
Nie jest jednak tak źle, zaczyna powoli dziać się sporo dobrego w tej materii.
Od zeszłego sezonu w strukturach PZŻ funkcjonuje
Akademia Kite, którą mam przyjemność prowadzić.
Projekt zrzesza wybraną młodzież ukierunkowaną
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na wyczynowe uprawianie kitesurfingu, mamy za
sobą już pierwszy udany sezon startów w Pucharze
Polski oraz w regatach międzynarodowych. Tomek
Glazik (16) zdobył brązowy medal w kategorii juniorów na Mistrzostwach Europy w Formule Kite, natomiast Jan Koszowski (10) oraz Jakub Jurkowski
(12) świetnie zadebiutowali na Mistrzostwach Świata w Chinach w konkurencjach TTR oraz KiteFoil.
Od tego roku ruszyła w Sopockim Klubie Żeglarskim
sekcja Kite&Surf, w której szkoli się trójmiejska młodzież. Dzięki motorówce, którą mamy do dyspozycji
można przeprowadzać treningi na wodzie, niezależnie od kierunku wiatru, a co najważniejsze, dużo bezpieczniej. Przygotowujemy młodzież wszechstronnie, oprócz kite’a mamy również zajęcia z surfing’u,
wake’a, uczymy się pływać na SUP-ach, trenujemy
w skatepark’ach na Carver’ach, zimą na snowkite.
Wizja jest taka, aby wykształcić watermanów, przyszłych mistrzów, nie zapominając jednak o tym,
że poprzez sport i zabawę również wychowujemy.
Głównym celem dla nas w najbliższej perspektywie,
jest zakwalifikowanie kraju do Igrzysk Młodzieżowych w Buenos Aires 2018 w konkurencji TTR (Twin
Tip Racing). I tu pojawia się pole do popisu dla roczników 2000-2003, które będą mogły rywalizować
w tej prestiżowej imprezie, szczególnie zachęcam
dziewczyny, które z racji stosunkowo małej konkurencji, mają największe szanse na medal.
Z początkiem tego sezonu zmieniły się przepisy
rozgrywania zawodów TTR, czyli najpopularniejszej klasy kiterace. W cyklu Pucharu Polski oraz Mistrzostwach Polski również będziemy rywalizować
według nowo obowiązujących reguł, które pokrótce
wyglądają tak: będzie można zarejestrować max.
4 latawce w określonej rozmiarówce, oraz jedną
deskę mieszczącą się w limitach „box rule” (teoretycznie wszystkie deski TT dostępne na rynku). Jeżeli chodzi o format wyścigów to uproszczenie jest
znaczne, ponieważ nie będzie już kursów na wiatr, a
obowiązującym formatem będzie slalom lub downwind slalom z przeszkodami (tzw. Boarder cross),
w zależności od siły wiatru.
Krótko podsumowując - marginalne znaczenie będzie miał sprzęt, a wygrywać będą umiejętności
zawodnika. Nie trzeba będzie mieć doświadczenia
żeglarskiego, a procentować będą umiejętności
przepychania się „łokciami” na starcie, no i oczywiście mocne udo.
Jak widać, w tym sezonie cykl zawodów PP w konkurencji TTR będzie bardziej dostępny niż w poprzednich latach, co mam nadzieję przełoży się na
dużo większa frekwencję. Kiteboarding zadebiutuje
na Igrzyskach Młodzieżowych w Buenos Aires, jesienią 2018r. Jest jeszcze chwila, aby wykształcić
zawodników, którzy reprezentowaliby Polskę na tej
prestiżowej imprezie. Zachęcam do spróbowania
swoich sił!

Tomek Janiak
9
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FAIR PLAY
Żeglarstwo to sport, który kształtuje charakter. Częsta walka z żywiołem jakim jest wiatr i woda, rywalizacja z przeciwnikami, umiejętność
zapanowania nad sprzętem oraz praca w zespole sprawiają, że żeglarze nabywają wielu przydatnych, nie tylko na wodzie umiejętności, ale
również stają się silnymi i wartościowymi ludźmi. Poznajemy wielu
innych niesamowitych pasjonatów, cementujemy przyjaźnie, wzmacniamy relacje pomagając sobie i wspólnie walcząc o jak najlepszy rezultat lub po prostu dobrze bawimy się samą żeglugą. Stwierdzenia te
nie są niczym odkrywczym, jednakże często nie doceniamy tego jak
wiele zyskujemy dzięki możliwości uczestniczenia w żeglarskich projektach regatowych. Jednym z ostatnich, w których miałem przyjemność uczestniczyć, a który pokazał jak bardzo wartościowymi ludźmi
są żeglarze był start załogi Yacht Club Sopot w regatach St. Maarten
Heineken Regatta.
Na początku marca u wybrzeży karaibskiej wyspy St. Maarten odbyła
się 37. edycja tych bardzo popularnych regat. Na starcie stanęło prawie
200 jednostek z całego świata, a ja osobiście miałem okazję uczestniczyć w rywalizacji wraz z załogą Yacht Club Sopot na wyjątkowej
maszynie regatowej klasy Volvo Open 70 „Green Dragon”. Start polskiej
załogi na tym jachcie już sam w sobie jest sporym wydarzeniem, jednak tego co wydarzyło się podczas regat nie wyobrażał sobie nawet
w najśmielszych scenariuszach nikt z naszej załogi.
Zaczęło się bardzo planowo. Dwa dni treningów, zapoznanie się z całkowicie nowym sprzętem, zgranie załogi, która nie miała okazji w takim składzie wcześniej ze sobą żeglować, radość z każdego dobrze
wykonanego manewru, a przede wszystkim ogromne wrażenia z żeglugi z prędkością przekraczającą 25 węzłów. Uśmiechy na twarzach
wszystkich załogantów, z których ¾ stanowili żeglarze amatorzy,
pierwszy raz przeżywający takie emocje. Niesamowita atmosfera zarówno na pokładzie jak i na lądzie.
Rozpoczynamy regaty. Pierwszy start, pierwszy wyścig, świetna żegluga. Niestety w połowie halsówki łamie nam się maszt. Zmęczenie materiału. Warunki pogodowe były bardzo dobre, załoga działała prawidłowo, jednak sam maszt mając za sobą już wiele tysięcy mil morskich po
prostu nie wytrzymał. Najważniejsze, aby nic nikomu się nie stało i aby
zminimalizować straty. Jednak, gdy adrenalina opada następuje pierwszy szok i załamanie. Co dalej? Przecież nie spędzimy kolejnych dni
na plaży i obserwacji jak inni ścigają się bez nas. Wówczas zaczynają
dziać się rzeczy, które ja osobiście zapamiętam na zawsze. Zarówno
wewnątrz załogi jak i pośród innych uczestników oraz organizatorów
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regat. Jeszcze w drodze do portu uruchamiamy wszystkie nasze kontakty i znajomości, aby znaleźć miejsca na innych jachtach dla każdego
z nas. Cała załoga jest bardzo zaangażowana zarówno przy zabezpieczaniu jachtu jak i poszukiwaniu nowych rozwiązań. W przeciągu pięciu
godzin znajdujemy miejsce dla wszystkich 22 członków załogi i to nie
na byle jakich jednostkach. Przyjmują nas na pokłady jachtów klasy
SWAN 100 „Varsovie” (jacht należący do polskich właścicieli), ale przede
wszystkim na Volvo Open 70 „Monster Project” oraz „Challenger” klasy
Whitbread 60. Wszystkie jachty to wspaniałe jednostki oceaniczne mające za sobą występy w takich regatach jak Volvo Ocean Race, Clipper
Round the World Race czy Velux 5 Oceans. Właściciele i opiekunowie,
a także załogi (często osoby, które komercyjnie wykupiły miejsce na
jachcie na czas regat) tych jachtów wykazują się ogromną solidarnością i otwartością przyjmując nas wszystkich na swój pokład. Wielu innych uczestników, a także organizatorzy dopytują się nas w jaki sposób
mogą nam pomóc, otrzymujemy wyłącznie pozytywne sygnały, które
dają nam motywację do dalszego działania. To samo dzieje się poza
regatami. Prowadząc komunikację naszego projektu spodziewałem się
również nieprzychylnych komentarzy i docinek od tak zwanych trolli internetowych. Nic takiego jednak się nie wydarzyło, a Ci którzy wpisywali
się pod naszymi informacjami dodawali nam wyłącznie otuchy.

Bardzo ważna była również atmosfera wewnątrz samej załogi. Stanęliśmy przed faktem wewnętrznego podziału. Jachty były o bardzo różnym zaawansowaniu technologicznym i wiadomo było, że każdy chciał
ścigać się dalej na jak najlepszym z nich. Nie było prostego rozwiązania.
Mimo to udało nam się tak podzielić, aby każdy był zadowolony. Mimo
różnych jachtów pozostaliśmy załogą, dalej spotykaliśmy się na wieczornych „odprawach” i wspólnie cieszyliśmy się z dalszej rywalizacji.
Wszystkie te wydarzenia wzmocniły moja opinię o tym, że żeglarze to
wyjątkowi ludzie – otwarci, solidarni i przede wszystkim pomocni. Duch
sportowej rywalizacji, fair play, zespołowa praca, motywacja i walka do
końca to wartości, które przydają się nie tylko na wodzie, ale również
w codziennym życiu. Tak więc żeglujcie i cieszcie się tym sportem, bo
on sprawi, że spotkacie się z niesamowitymi emocjami i pozytywnymi
wartościami.

Rafał Sawicki
REKLAMA
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Z HELU DO MEKSYKU
THE QUEEN OF KITE

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

fot. the queen of hel

Kobiecy festiwal kitesurfingu rośnie w siłę. W tym roku oprócz
kolejnej edycji The Queen of Hel na polskim półwyspie, festiwal
zawita także do Meksyku i będzie otwarty dla dziewczyn z całego
świata! Za wszystko odpowiedzialne są trzy dziewuchy: Kasia
Lange, Karolina Winkowska i Hela Brochocka.

- Po niesamowicie pozytywnym odbiorze festiwalu The Queen Of Hel,
od razu zaczęłyśmy planować drugą edycję i dodatkowo postanowiłyśmy otworzyć się również na arenę międzynarodową. W tym roku
dziewczyny z całego świata będą mogły dołączyć do nas podczas
wyjazdów The Queen Of Kite! Pierwszy już w 15-23 kwietnia w sercu
Cancun na Isla Blanca w Meksyku – mówi Kasia Lange, zawodniczka
teamu Nobile, organizator imprezy.
Trzy trenerki, trzy poziomy szkolenia, najbardziej płaski spot w Meksyku, pyszna kuchnia meksykańska, specjalny Kite House, yoga, wykłady
i upominki – to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowały dla uczestniczek organizatorki The Queen Of Kite. Dziewczyny nie zapominają
jednak o naszym półwyspie.

12

- Wszystkie Polki, które lubią wodne sporty lub patrzą na kite'a z lekką
niepewnością, koniecznie zapraszamy na tegoroczny Kobiecy Festiwal
Kitesurfingu The Queen Of Hel 2017 na Półwyspie Helskim! Sponsorów
nam przybywa, będzie jeszcze więcej postępów, wrażeń, nagród i dobrej zabawy w kobiecym gronie – dodaje Kasia Lange.

THE QUEEN OF KITE,
15-23 KWIETNIA, ISLA BLANCA, MEKSYK
THE QUEEN OF HEL,
22-25 CZERWCA, PÓŁWYSEP HELSKI
W Ślizgu! patronuje!
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fot. materiały prasowe

ŻEGLARSKI
PUCHAR TRÓJMIASTA
PO RAZ PIĄTY!

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Sopot, Gdańsk, a na finał Gdynia. W tym roku już po raz piąty odbędzie
się Żeglarski Puchar Trójmiasta, jedna z największych w Polsce imprez
żeglarskich, gdzie rywalizują zarówno zawodowcy, jak i amatorzy.
Program jest prosty. Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy spotkają się
w Sopocie, skąd jachty wystartują do pierwszego wyścigu. - Planowane są dwa krótkie wyścigi na wysokości molo w Sopocie i jeden długi
wzdłuż gdańskiego portu, aż do Górek Zachodnich – mówi Marcin Woliński, koordynator części sportowej.
Drugiego dnia rolę gospodarza przejmie Gdańsk. Długi wyścig wokół
Portu Gdańsk zakończy się w Górkach Zachodnich, natomiast dekorację zwycięzców zaplanowano w Gdyni. Piąta edycja regat odbędzie się
w dniach 26 do 28 maja. Załogi ścigać się będą w klasach KWR, ORC,
Open oraz wielokadłubowców powyżej 6 metrów. W sumie wystartują
w czterech wyścigach.
- Obok doświadczonych żeglarzy na starcie co roku można spotkać
i takich, dla których jest to pierwszy start w tego typu imprezach. Dla
załóg, które udziałem w pucharze rozpoczynają intensywny sezon regatowy, wydarzenie to jest doskonałą rozgrzewką – okazją do sprawdzenia formy i przetestowania jachtu. W tym roku taki sprawdzian
będzie szczególnie ważny dla zawodników, którzy planują start w Mistrzostwach Europy ORC, które odbędą się w Gdańsku, od 24 do 29
lipca – podkreśla Bogusław Witkowski, Prezes Pomorskiego Związku
Żeglarskiego, organizator regat.
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Jak co roku wręczona zostanie również nagroda specjalna, czyli „żeglarski puchar Trójmiasta”. Charakterystyczne trofeum powędruje
w ręce załogi, która zwycięży w największej liczbie wyścigów w klasie
ORC. W ubiegłym roku żeglarski puchar trójmiasta trafił w ręce Siergieja Pavlenko kapitana jachtu Blagodarnost2, który już zgłosił załogę do
edycji 2017.
Co ciekawe, w dniu rozpoczęcia imprezy, zainaugurowany zostanie także 35. Puchar Ameryki. Natomiast dzień po zakończeniu trójmiejskiej
imprezy, z Plymouth z Anglii w niezwykle trudną trasę regat OSTAR
2017 wypłyną znani z rodzimych zawodów żeglarze wchodzący
w skład Ocean Team, m.in. Andrzej Kopytko na jachcie True Delphia
(Delphia 37GT), Maciej Muras, także na Delphi, ale w wersji 40.3 oraz
Joanna Pajkowska (TWOSTAR). Warto więc zarezerwować ostatni weekend maja, aby połączyć rywalizację na Zatoce Gdańskiej ze
wspólnym śledzeniem przebiegu regat oceanicznych. Tym bardziej, że
wszyscy uczestnicy będą mieli okazję spotkać się na lądzie.
W ubiegłorocznej edycji wzięło udział aż 95 załóg, czy w tym roku padnie rekord? Patronujemy, polecamy i trzymamy kciuki! Wszyscy chętni
do udziału w Żeglarskim Pucharze Trójmiasta mogą zapisać się za pośrednictwem formularza na stronie www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl
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fot. Krzysztof Nowosielski

POWITANIE SEZONU
NA SOPOCKIEJ FALI

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Żeglarze - od regatowców
i zawodowców po amatorów
i miłośników pływania. Klasy
olimpijskie i pełnomorskie.
Mistrzowie sportów deskowych
od surfingu, po windsurfing,
a na kajtach kończąc.
Przedstawiciele świata biznesu,
kultury i mediów. Wszyscy po
raz kolejny spotkają się 6 maja
na Sopot Wave, by powitać
sezon żeglarski 2017.

14

Tym razem ta wielka impreza odbędzie się we wnętrzach i na tarasie
sopockiego hotelu Sheraton. Kilkaset metrów dalej, od poprzedniej, jesiennej edycji, która była wyjątkowa głównie z jednego powodu. Punktem absolutnie kulminacyjnym był pokaz specjalny, w którym najlepsi
polscy żeglarze, olimpijczycy i członkowie kadry narodowej wcielili się
w role modeli. Swój debiut ma już za sobą m.in. Przemek Miarczyński, brązowy medalista z Londynu w windsurfingowej klasie RS:X, Gosia Białecka, olimpijka, ubiegłoroczna mistrzyni świata w klasie RS:X,
Irmina Mrózek - Gliszczyńska reprezentująca Polskę na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio w klasie 470, Paweł Tarnowski, brązowy medalista
Mistrzostw Europy w klasie RS:X, czy Jacek Noetzel, szef UKS Navigo,
wielokrotny katamaranowy mistrz A-klasy
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fot. Karol Kacperski

fot. Karol Kacperski
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Pokaz wzbudził wiele pozytywnych emocji, nie tylko w środowisku
żeglarskim, ale i poza. Dlatego już teraz zapowiadamy, że 6 maja
będzie równie zaskakująco. Sopot Wave należy do największych
w kraju imprez integrujących środowisko żeglarskie i promujących
nie tylko żeglarstwo tradycyjne, ale i te najmłodsze dyscypliny, jak
windsurfing i kitesurfing, czy będące wręcz na początku krajowej
kariery – jak surfing. Dlatego ta edycja poświęcona zostanie właśnie tym najmłodszym, a na wybiegu królować będą kajciarze
i surferzy. Kto będzie gwiazdą pokazu? Tego dowiecie się 6 maja.
Zawodowym żeglarzom tradycyjnie towarzyszyć będzie świat
biznesu, w tym m.in. uczestnicy Biznes Ligi Żeglarskiej oraz członkowie sopockich klubów: SKŻ Ergo Hestia, UKS Navigo i Yacht
Club Sopot.

W Ślizgu! jest partnerem i patronem medialnym Sopot Wave.
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fot. Karol Kacperski

Ideą Sopot Wave jest połączenie dwóch światów – mody i żeglarstwa, których wspólnym mianownikiem jest po prostu lifestyle. Dlatego oprócz elementów czysto żeglarskich nie zabraknie pokazów mody, zarówno światowych jak i krajowych
marek. Finał imprezy to koncert w wykonaniu znanego artysty.
Zaczynamy odliczanie!
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DOUBLEHANDED
PO RAZ DRUGI
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Przed rokiem Paweł Wilkowski
zorganizował najdłuższy w Polsce załogowy wyścig non stop.
W tym roku gdyńska impreza
ma szerszą formułę – żeglarze
będą mieli do wyboru nie jedną,
a trzy imprezy i dodatkowo
wzbogaci się o nowy system
prezentacji regat!

IMPREZY
OFFSHOROWE DOUBLEHANDED
W SEZONIE 2017:
WarmUp Doublehanded Challenge
(60-100 Mm), start 13 maja
Gdynia Doublehanded Yachtrace
(400 Mm non-stop), start 3 czerwca
CoolDown Doublehanded Challenge
(60-100 Mm), start 30 września
Szczegóły i zapisy na:
www.doublehanded.gdynia.pl

Doublehanded to najdłuższy w Polsce wyścig załogowy non stop.
W tym roku regaty mają szerszą formułę – żeglarze będą mieli do
wyboru nie jedną, a trzy imprezy, a wszystko z użyciem najnowszego
systemu prezentacji regat.
Pierwsze regaty z cyklu Doublehanded zaplanowane są na 13-14 maja
i zostały już wpisane do międzynarodowego kalendarza ORC. Będą to
regaty na dystansie od sześćdziesięciu do stu mil, z Gdyni w kierunku
Władysławowa i platformy Petrobaltic. Na chwilę obecną swój udział
zadeklarowało 18 załóg.
Jednak sztandarowym wyścigiem cyklu nadal pozostaje czerwcowy
wyścig - Gdynia Doublehanded Yachtrace. To właśnie na tych regatach
będzie można zobaczyć nowy sposób relacjonowania na żywo. Nowy
system prezentacji regat polega na tym, że pozycje jachtów w wyścigu
zostaną nałożone na aktualną, animowaną mapę pogody przedstawiająca wiatr, chmury, temperaturę, ciśnienie lub fale. Mało tego, podczas
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wyścigu Gdynia Doublehanded Yachtrace (3-9 czerwca) znani żeglarze
regatowi na podstawie danych z systemu będą omawiali publicznie aktualną sytuację na trasie wyścigu na wzór Vendee Globe.
- Pomysł na prezentację walki na trasie regat morskich przyszedł mi
do głowy, gdy rozpoczynałem przygodę z organizacją pierwszej edycji
regat Gdynia Doublehanded Yachtrace – jeden jacht, dwie osoby oraz
400-mil po Bałtyku – mówi Paweł Wilkowski, kapitan jachtowy, właściciel firmy Start-up, organizator offshoworych regat żeglarskich. - Jak
wiadomo, nie jest łatwo, bez odpowiednio wysokiego budżetu zapewnić relacje z trasy wyścigu. Można jednak, dzięki technologiom satelitarnym, zapewnić prezentację aktualnej pozycji startujących jachtów.
Nowy system prezentacji opracowała gdyńska firma Endoto. Wilkowski
w grudniu 2016 roku zlecił jej zbadanie możliwości technicznych i prawnych budowy systemu prezentacji, a już dzisiaj system jest już po pierwszych próbach. Czerwcowe regaty będą więc pierwszą próbą „w boju”.
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fot. Karol Kacperski

ŻEGLARZE ZDOMINOWALI
TRÓJMIASTO

TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ

Sporo tytułów i nagród zgarnęli żeglarze podczas gal
i podsumowań za ubiegły rok. Wśród nich zarówno seniorzy,
jak i idący w ich ślady juniorzy.
Dominacja żeglarzy najbardziej była widoczna podczas gali wręczania Pomorskich Sztormów. To coroczne nagrody przyznawane przez
trójmiejską redakcję Gazety Wyborczej. Na 10 nominacji w kategorii
Sportowiec Roku aż cztery przypadły żeglarzom: windsurferom Małgorzacie Białeckiej (SKŻ) i Piotrowi Myszce (AZS AWFiS Gdańsk),
Irminie Mrózek Gliszczyńskiej (klasa 470, Chojnicki Klub Żeglarski)
oraz duetowi Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek (klasa 49-er, AZS
AWFiS Gdańsk). Cała piątka reprezentowała Polskę na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, a Białecka i Myszka to ponadto Mistrzowie Świata
w klasie RS:X. W kategorii Odkrycie Roku również cztery nominacje (na
10) przypadły żeglarzom. Wyróżniono Hannę Dzik, Mistrzynię Świata w klasie 420 (YKP Gdynia) i Aleksandrę Melzacką i Maję Micińską,
młodzieżowe Mistrzynie Świata w klasie 29-er i Wicemistrzynie Świata w otwartej klasie 29-er (YKP Gdynia). Kolejne nominacje przypadły
windsurferkom z Sopotu: Weronice Marciniak, Wicemistrzyni Europy
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juniorów w klasie RS:X 17 i Mistrzyni Europy juniorów w klasie Techno oraz Karolinie Lipińskiej, Mistrzyni Europy w klasie Techno293 Plus.
I choć ostatecznie laureatkami w obydwu kategoriach zostały lekkoatletki to żeglarze w sumie obsadzili 8 na 20 nominacji. Dla porównania
do piłkarzy trafiły tylko dwie.
Coroczne nagrody żeglarskie – już po raz 47 – przyznawało też miasto
Gdańsk. Srebrnym Sekstansem i Nagrodą Honorową Rejs Roku 2016
uhonorowano kpt Szymona Kuczyńskiego, za samotnie opłynięcie
świata na niewielkim jachcie „Atlantic Puffin”.
W Sopocie tytuł najlepszego sportowca 2016 roku otrzymał Paweł
Tarnowski (SKŻ), brązowy medalista Mistrzostw Europy w klasie RS:X.
Wśród pań – drugie miejsce zajęła Małgorzata Białecka.
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NOWE REGUŁY W FWC
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

W tym sezonie zmagania o tytuł Mistrzów Europy
klasy Formula Windsurfing będą rozegrane w systemie
Pucharowym. Oznacza to, że najlepsi deskarze starego
kontynentu wyłonieni zostaną po serii regat, a nie
w pojedynczej imprezie jak miało to miejsce dotychczas.
- Myślę, że każda zmiana z pozoru rodzi przed sobą obawy, jednak podchodzę do tego z dużą dozą optymizmu. Cieszę się z tego, że jeden
z przystanków ME będzie rozgrywany w Sopocie – komentuje Michał
Polanowski, zeszłoroczny zwycięzca Mistrzostw Europy w Formule Windsurfing. - Czy jest to trudniejsze? Dla niektórych pewnie tak.
System dwóch imprez na pewno będzie wymagał równiejszej formy
i konieczności utrzymania jej między zawodami. Ja natomiast traktuje
ściganie na FW czysto hobbystycznie i nie ma to dla mnie znaczenia.
Najważniejsze żeby mieć podczas ścigania fun - i o to chodzi! - dodaje
Polanowski.

fot. materiały prasowe

W tej chwili w oficjalnym kalendarzu Formula Windsurfing widnieją
dwa przystanki Mistrzostw Europy: Sopot, w którym zawody zaplanowane są na 12-15 czerwca oraz łotewska Lipawa, w której zmagania
rozpoczną się 24 sierpnia.

Podobnie jak w sportach motorowych Formułą określamy najbardziej techniczną odmianę regatowego windsurfingu. Ogromne
dwunastometrowe żagle, bardzo
szeroki pokład deski utrzymywany
w wodzie przez 70-centymetrową
płetwę to ekstremalne połączenie,
dzięki któremu deskarz jest w stanie osiągnąć pełny ślizg przy wietrze o prędkości zaledwie 7 węzłów
(13 km/h). Formuła Windsurfing
daje również szanse młodym amatorom na naukę regatowego kunsztu bo mimo, że klasa ta wymaga
perfekcyjnej techniki na najwyższym poziomie ścigania to kadłub
deski z wypornymi burtami okazuje
się niezwykle stabilny przy żegludze i stawianiu pierwszych kroków.
To właśnie w tej klasie Wojtek Brzozowski i Dorota Staszewska w roku
2000 i kolejnych latach zdobywali
tytuły Mistrzów Świata.
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WSTĄP DO
BŁĘKITNEGO PATROLU
TEKST: HALINA KONOPKA

Zostań strażnikiem Bałtyku! WWF Polska ogłosił nabór do Błękitnego
Patrolu. Szczególnie potrzebni są wolontariusze w województwie zachodniopomorskim.
- Każdy mieszkaniec nadmorskich miejscowości, który ukończył 16 lat
może zgłosić się do patrolu. Teraz trwa nabór uzupełniający. Szczególnie apelujemy o wsparcie zachodniego odcinka wybrzeża, od Świnoujścia do Kołobrzegu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wolontariat
długoterminowy, kadencja trwa do 2020 roku – mówi Michał Krause,
lokalny lider wolontariuszy z okolic Trójmiasta i Półwyspu Helskiego.
Zanim wolontariusze wyruszą na swój pierwszy patrol, zostaną przeszkoleni przez ekspertów zajmujących się ochroną ssaków bałtyckich
i ptaków. Planowane są też inne szkolenia, które pomogą im skutecznie
reagować na zagrożenia środowiskowe, a także prowadzić obserwacje
i zbierać dane pomocne dla badaczy polskiego wybrzeża Bałtyku.

W ŚLIZGU!
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- Szukamy przede wszystkim ludzi z pasją – wyjaśnia Rafał Janowski
z WWF Polska. - Takich, którzy chcą zrobić coś więcej dla ochrony przyrody. Są wśród nas ludzie o przeróżnych profesjach, ornitolodzy, weterynarze, ale również osoby niezwiązane z naukami przyrodniczymi. Ważne
jest, żeby zgłaszająca się osoba mogła poświęcić swój czas przynajmniej raz w tygodniu na patrol przydzielonego odcinka plaży – dodaje.
Błękitny Patrol WWF powstał w 2009 roku dzięki wizji profesora Krzysztofa Skóry. Tworzy go aż 200 wolontariuszy. Patrolują całe polskie
wybrzeże Morza Bałtyckiego. Od Świnoujścia po Piaski, a także nad
Zalewem Wiślanym. Każdy wolontariusz jest odpowiedzialny za monitorowanie wyznaczonego odcinka plaży przez okres całego roku. W razie
zauważenia morświnów lub fok, wolontariusze stawiają się na miejscu
zgłoszenia obserwacji potrzebujących pomocy ssaków morskich, oceniają sytuację i powiadamiają o zdarzeniu Stację Morską w Helu.
Formularz przystąpienia
na www.wwf.pl.

do

Błękitnego

Patrolu

znajdziecie
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SAMORZĄDY BUDUJĄ
PRZYSTANIE
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Trwa inwestycyjny boom w mariny na
wybrzeżu. Sześć kolejnych przystani
powstanie na Pomorzu Zachodnim
przy wsparciu unijnych pieniędzy.
W Pomorskiem ogłoszono z kolei
koncepcję budowy wielkiej mariny
w Rewie. Niewiadoma wciąż w Gdyni,
gdzie opóźnia się największa w Polsce
budowa zaplecza portu jachtowego.
Jako pierwsze dofinansowanie otrzymały cztery projekty: Port Jachtowy Marina Dąbie w Szczecinie, Port Jachtowy Trzebież , mariny w Dziwnowie i Mrzeżynie. Łączna wysokość inwestycji to ponad 20 mln zł,
z czego 9 mln będzie pochodzić z RPO. Marszałek Zachodniopomorski
podpisał już umowy na ich dofinansowanie. Mariny mają powstać do
2018 roku. Największa inwestycja powstaje w Dąbiu. Fundacja Sun&
Sail, która ma dwóch chińskich udziałowców wybuduje za 12 mln zł
port we wschodniej części jeziora Dąbie. Ma pomieścić 196 jachtów
(98 do długości 12 m i 98 o długości do 15 m). W dalszej kolejności
mają powstać hotel i apartamentowiec.
W Trzebieży remont zniszczonego portu poprowadzi nowy właściciel
Fundacja „Port Jachtowy Trzebież”. Ten znany ośrodek regatowy został mocno zdegradowany wskutek długiego konfliktu pomiędzy poprzednim najemcą obiektu, a PZŻ. Obecnie związek deklaruje uratowanie obiektu.
Na terenie istniejącego już portu w Mrzeżynie powstanie nowa przystań. W planach są miejsca postojowe dla jachtów, utwardzony plac
składowy wyposażony w stojaki do zimowania łodzi wraz z wciągarką
do demontażu masztów oraz zaplecze sanitarne przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie unijne mają dostać jeszcze dwa projekty: Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie oraz przystań w Świnoujściu
– Łunowie, położona nad jeziorem Wicko Wielkie. W tej drugiej będzie
mogło zacumować jednocześnie 60 jachtów i 20 kajaków. W ramach
inwestycji powstanie też budynek socjalno-techniczny z sanitariatami
i magazynem, wiata dla rowerów, miejsce do wypoczynku i grillowania
oraz droga dojazdowa z parkingiem. Obecnie na tym terenie znajdują
się tylko prowizoryczne pomosty.

EKO MARINA NA ŁĄKACH
Podczas gdy na Pomorzu Zachodnim powstają jak grzyby po deszczu
kolejne mariny liczone od kilku do kilkunastu mln zł, w Pomorskiem
planowane są gigantyczne obiekty. Najnowszy to ekologiczna wioska
żeglarska na 2 tys. jednostek o maksymalnej długości 8 m. To wizja
mariny na terenie podmokłych łąk wokół Mostów i Rewy w gminie
20

Kosakowo. Jeśli wszystko zgodnie z planem, prace budowlane ruszą
w 2020 roku. Ma być to jedyna marina w Polsce, która zostanie stworzona z wykorzystaniem sieci istniejących rowów melioracyjnych. Co
ciekawe, łąki, na których ma powstać przystań, są pocięte siecią historycznych kanałów z XVI wieku, częściowo zachowanych, wybudowanych przez Holendrów, sprowadzonych w te okolice przez zakonników.
– Odbyliśmy już spotkania m.in. z przedstawicielami: Urzędu Morskiego, Marynarki Wojennej, Straży Rybackiej, Wydziałem Melioracji i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Widzieliśmy duży entuzjazm.
Ci ostatni nie powiedzieli tak, ale też nie powiedzieli nie, więc liczymy, że
wszelkie zgody uda nam się szybko uzyskać. Jesteśmy dobrej myśli,
bo chcemy, by ten projekt był naprawdę ekologiczny. Na terenie, który
docelowo ma objąć obszar około 600 ha, powstaną trasy spacerowe
i ścieżki rowerowe, ale zależy nam na tym, by natura miała tu ważny
głos – mówi Marek Lis, inicjator budowy mariny.
Wstępny koszt budowy to 100 mln zł. W projekt zaangażowała się
w gmina Kosakowo, która przygotowuje koncepcje mariny i zabezpieczyła wstępnie fundusze w wieloletniej prognozie finansowej na uruchomienie projektu. Do realizacji tej koncepcji jeszcze daleko, ale jej autor
zapewnia, że będzie unikatowa i odmieni życie regionu Zatoki Puckiej.

GDYNIA OPÓŹNIONA
W międzyczasie opóźnia się budowa Nowej Mariny Gdynia. Wokół
portu jachtowego przy Skwerze Kościuszki, kosztem 160 mln zł ma
powstać zabudowa, gdzie swoje siedziby będą miały gdyńskie kluby,
centrum konferencyjne, hotel. Jej realizacją zajęła się spółka powołana
w 2014 roku przez PZŻ. Budowa miała ruszyć na początku ubiegłego
roku. Jednak wciąż nie udało znaleźć się finansowania inwestycji. Spółka póki co generuje koszty, oprócz zarządu wypłaca pensje członkom
rady nadzorczej delegowanym przez PZŻ, m.in. Wiesławowi Kaczmarkowi, Jerzemu Domańskiemu, Zbigniewowi Stosio. W 2015 roku na wynagrodzenia prezesa i rady nadzorczej wydano 450 tys. zł. W 2014 roku
władze PZŻ przyznały sobie premie uznaniowe. Nie ma jeszcze danych
za 2016 rok. Przeciwko pensjom protestował Związek Harcerstwa Polskiego - jeden z mniejszościowych udziałowców spółki.
marzec-kwiecień 2017
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SURFERSKA
SAMOPOMOC
Thierry Schmitter utytułowany
paraolimpijczyk po raz kolejny
udowodnił, że niepełnosprawność nie
jest przeszkodą w uprawianiu sportów
wodnych, także kitesurfingu! Niedługo
sitkajterzy mogą pojawić się także na
polskich akwenach. Wszystko za sprawą
Niesfornej Fundacji Surferskiej Pomocy.

fot. E. de Monchy, The Netherlands

TEKST: HALINA KONOPKA

W Polsce od jakiegoś czasu działa Niesforna Fundacja Surferskiej Pomocy – organizacja zajmująca się surf-rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ciężko chorych i wykluczonych,
założona przez kitesurferów. Niesforni uczą pływać na desce
z latawcem bez względu na wszystko. W zeszłym roku pojechali do Niemiec, gdzie odbywał się pierwszy na świecie kurs
dla instruktorów i organizacji kitesurfingowych w zakresie sitkajtingu. W tym roku, sami planują ruszyć z kursami dla osób
na wózkach.
- Środowisko surferskie bardzo nas wspiera i coraz mocniej angażuje w Niesforne działania. To styl życia, w którym bardziej
koncentrujemy się na kolekcjonowaniu przyjaciół niż rzeczy,
gdzie myślami wykraczamy poza „racjonalne” i systemowe
reguły. Po prostu jesteśmy trochę niesforni i właśnie dzięki
temu chcemy sięgać po to, co „niemożliwe”. Pomimo tego, że
aktualnie jesteśmy mikroorganizacją, dotychczasowe projekty
z osobami dotkniętymi różnymi fizycznymi bądź psychicznymi
dolegliwościami otworzyły nam oczy na to, jaki z jednej strony
jest w tym obszarze ogromny potencjał, a z drugiej, jak wielkie braki w działaniach choćby ułatwiających dostęp do morza
takim osobom – mówi Łukasz „Doktor” Pietrzykowski, prezes
zarządu fundacji.
Mocno trzymamy za nich kciuki!
W ŚLIZGU!
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fot. E. de Monchy, The Netherlands

W styczniu Thierry Schmitter, holenderski niepełnosprawny
sportowiec, zdobywca dwóch brązowych medali na Igrzyskach
Paraolimpisjkich w 2004 i 2012 roku w klasie 2.4mR, poleciał
na sitkajta na Wyspy Zielonego Przylądka i jak widać na zdjęciach, świetnie poradził sobie w tych niełatwych warunkach.
Jego postać i zaangażowanie, to kolejny dowód na to, że niepełnosprawni mogą przekraczać bardzo poważne bariery.

fot. E. de Monchy, The Netherlands

Sitkajt, czyli kitesurfing dla osób poruszających się na wózkach,
jest bardzo ekstremalną dyscypliną pokazującą, że przy odpowiednim zaangażowaniu niepełnosprawni mogą aktywizować
się w sferach, które są wyzwaniem nawet dla osób posiadających pełną sprawność.
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POLSCY ŻEGLARZE
NA PODIUM
ST. MAARTEN
HEINEKEN
REGATTA

fot.Ydwer van der Heide / ©Red Bull Content Pool

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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Skipper Przemysław Tarnacki na jachcie
„Ambersail” zajął drugie, a płynący w załodze „Challengera” żeglarze Yacht Clubu
Sopot trzecie miejsce w prestiżowych St.
Maarten Heineken Regatta w klasie Ocean
Racing. Na drugiej pozycji znalazła się również załoga jachtu „R-Six” z Robertem Janeckim w klasie Offshore Multihull. Warto
też odnotować drugie miejsce w klasie Boreboat 1 polskiej załogi z Chicago na jachcie
„Sea Otter 2” ze skipperem Janem Worwagiem oraz czwarte miejsce w klasie Maxi
jachtu „Varsovie” z Tomaszem Ulatowskim.

PRZEMEK TARNACKI
„AMBERSAIL”:
- Jestem dumny z mojej załogi za pięć ciężkich dni żeglugi. Każdy dał
z siebie maxa – dziękuję! Przywozimy do Polski zwycięstwo w Commodore's Cup i drugie miejsce w Heineken. Jestem również zadowolony
z jachtu, który, tak jak zakładałem, okazał się być dobrym wyborem na nasze regaty. Gratulujemy również załodze Sopot Yacht Club doskonałego
trzeciego miejsca i postawy w trudnych warunkach, z jakimi przyszło im
się zmierzyć w tym tygodniu.

MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
„GREEN DRAGON”/„CHALLENGER”:
- Niesamowite jest to, ile może się wydarzyć w tak krótkim czasie. Od ekscytacji i szybkiej żeglugi na własnym VO70, poprzez chwilę frustracji po
pechowym złamaniu masztu, ciężką pracę, aby móc kontynuować regaty,
skończywszy na radości z żeglugi na wspaniałych oceanicznych jachtach
regatowych i miejsca na podium regat. Wielkie słowa uznania dla całej załogi, która pokazała charakter, nie poddała się i przede wszystkim została
razem do samego końca.

ROBERT JANECKI „R-SIX”:
- Przegraliśmy tylko z łódką lżejszą od naszej o 13 ton! Przegraliśmy
jedynie dlatego, ze mieliśmy gorszy przelicznik , a nie żeglarską wiedzę
czy warsztat. Dlatego też czujemy się świetnie i jesteśmy zadowoleni
z wykonanej na tych zawodach pracy. Heineken Regatta kończymy z tą
samą ilością punktów, co nasi lżejsi koledzy. To były naprawdę dobrze
pożeglowane regaty i bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć w nich
udział. Dziękujemy za kciuki wszystkim tym, którzy je trzymali i zapraszamy do śledzenia naszej załogi już za miesiąc na kolejnych sportowych zmaganiach na Les Voiles de St. Barth.

St. Maarten Heineken Regatta rozgrywane są od 1980 roku. W pierwszej
edycji wzięło udział 12 załóg, w tym roku na starcie stanęło 165 załóg
z 32 krajów w tym aż pięć z Polski. Słynna karaibska impreza to nie tylko
wyścigi jachtów, ale również festiwal muzyczny z udziałem wielu znanych gwiazd muzyki pop.
W ŚLIZGU!
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BOJEROWA
TEKST: KLAUDIA KRAUSE / FOTO: ROBERT HAJDUK
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POTĘGA!
fot. Robert Hajduk

Sezon bojerowy dobiega końca. Śmiało można powiedzieć,
że był on bardzo udany dla Polaków – mistrzostwo świata
i Europy Karola Jabłońskiego, brązowy medal mistrzostw
świata, srebro na mistrzostwach Ameryki Północnej i Europy
Michała Burczyńskiego oraz sześć miejsc w pierwszej siódemce
Mistrzostw Europy, to tylko niektóre z sukcesów polskiej floty
bojerowej w sezonie 2017.

W ŚLIZGU!
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Mistrzostwa Ameryki Północnej w kl. DN
27-28 stycznia
Zatoka Green Bay w pobliżu
miejscowości Peshtigo

Mistrzostwa Świata kl. DN
22-28 stycznia
Jezioro Kegonsa w stanie Wisconsin
Po raz jedenasty Karol Jabłoński (OKŻ
Olsztyn) został Mistrzem Świata w bojerowej klasie DN! Drugie miejsce zajął
Amerykanin Matt Struble, a brązowy
medal zdobył Michał Burczyński (AZS
Olsztyn). Pozostali Polacy również
w czołówce – Robert Graczyk (MKŻ
Mikołajki) był czwarty, a Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki) szósty.
- Cieszę się, że się udało. Zobaczymy
co będzie za rok, na pewno będę się
przygotowywał do MŚ najlepiej jak
potrafię, ale nie oszukujmy się… jest
tyle młodych, utalentowanych zawodników, że obronić ten tytuł będzie trudno. Podejrzewam, że dla tego sportu
byłoby dobrze, gdyby ktoś inny w końcu wygrał (śmiech) – komentuje Karol
Jabłoński.
W Mistrzostwach rywalizowało 109
zawodników z 8 państw - USA, Kanady, Polski, Niemiec, Holandii, Szwecji,
Węgier i Szwajcarii.

Ron Sherry na szybkim torze i średnich warunkach wiatrowych okazał
się niepokonany. Najlepiej z naszych
bojerowców poradził sobie brązowy
medalista Mistrzostw Świata Michał
Burczyński, który w pierwszym wyścigu był najlepszy, a w drugim zajął
siódme miejsce, co dało mu ostatecznie srebro w klasyfikacji ogólnej. Trzecie miejsce zajął Matt Struble, czwarte
Tomek Zakrzewski, a piąte Robert Graczyk. Aktualny mistrz świata, Karol Jabłoński, imprezę ukończył na miejscu
szóstym.

Mistrzostwa Polski w kl. DN
11-12 luty
Jezioro Wielima
Tym razem bezkonkurencyjny okazał
się Karol Jabłoński, który po 10 z 12
zaplanowanych wyścigów zapewnił
sobie tytuł Mistrza Polski. Walka
o kolejne miejsca trwała do ostatniego biegu. Ostatecznie po srebrny medal sięgnął Tomasz Zakrzewski, a na
trzecim miejscu uplasował się Maciej
Żarnowski (UKS Navigo Sopot). Na
starcie stanęło 49 zawodników z pięciu krajów.

Mistrzostwa świata
i Europy juniorów i Ice Optimist
13-16 luty
Żnin
W Żninie Polacy zdobyli łącznie pięć
medali. W klasie DN złoto mistrzostw
świata i Europy wywalczył Szwed Eddie
Klemets. Tym razem zabrakło Polaków
na podium. W mistrzostwach świata
Ice Optimist brąz wywalczył Cezary
Sternicki, a tuż za nim uplasował się
Mateusz Gigielewicz. Mistrzynią świata w kategorii kobiet została Zuzanna
Rybicka przed Sarą Piasecką.
Tego samego dnia rozpoczęły się
mistrzostwa Europy. W klasie DN
rozegrano trzy wyścigi, natomiast
regat w klasie Ice-Optimist nie przeprowadzono z powodu braku wiatru.
Mistrzem Europy w klasie DN został
Eddie Klemets. Najlepszym Polakiem
był Wojciech Klimaszewski, który
zajął ostatecznie czwarte miejsce.
W kategorii kobiet złoto wywalczyła
Sara Piasecka wyprzedzając Zuzannę Rybicką.

Mistrzostwa Europy kl. DN
19-21 luty
Balaton
Polacy rewelacyjnie zakończyli sezon
zajmując sześć miejsc w pierwszej
siódemce Mistrzostw Europy. Podczas dwóch dni rozegrano 27 wyścigów. Najlepszym bojerowcem
w klasie DN w Europie został Karol
Jabłoński. Srebrny medal wywalczył
Michał Buczyński, przegrywając jedynie punktem. Na najniższym stopniu
podium stanął Łukasz Zakrzewski.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się
jeszcze: Darek Kardaś – 4. Miejsce,
Maciej Żarnowski – 6. miejsce i Robert Graczyk – miejsce 7.

W zawodach łącznie wystartowało 72
zawodników z 8 krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Rosji, Węgier, USA i Polski.
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O K I E M P SYC H O LO G A

POCZĄTEK
SEZONU
Niezależnie od tego, czy uprawiamy sport na poziomie wyczynowym, gdzie
proces szkoleniowy trwa niemalże przez 365 dni w roku, czy w wydaniu
amatorskim, w pewnym momencie pojawia się ten przysłowiowy „początek
sezonu”. Dla większości sportowców to najczęściej pierwszy start w roku,
który pozwala ocenić, w jaki sposób i z jakim efektem został przepracowany okres przygotowawczy. To bardzo dobry moment na wprowadzenie
treningu mentalnego. To zestaw narzędzi, którzy przyda się zarówno profesjonalistom, jak i tym z nas, którzy uprawiają sport rekreacyjnie. W ramach
treningu mentalnego sportowiec uczy się m.in. tego, w jaki sposób kontrolować negatywne myśli, wzmacniać motywację, kontrolować uwagę, a także
jak wykonywać pewne elementy w sposób automatyczny (np. wykonywać
perfekcyjne zwroty). Oto klasyczne techniki wykorzystywane w sportowym
treningu mentalnym.

TECHNIKA WYOBRAŻENIOWA

Trening wyobrażeniowy to technika, która najczęściej stosowana jest do poprawy i praktykowania nowych umiejętności oraz do przygotowywania się
do zawodów. Przydaje się chociażby w nowych miejscach, przed zawodami, do tego, aby oswoić się z obiektami. Sportowcy często korzystają
z tego treningu podczas uczenia się jakiejś techniki lub elementu – wyobrażają sobie szczegółowo konkretny ruch, sposób wykonania umiejętności.
Współczesne badania wskazują, że sportowcy dzielą się na zawodników,
którzy chętniej korzystają z wyobrażeń opartych o wrażenia wzrokowe
oraz na tych, którzy preferują doświadczanie poprzez ruch. Warto podkreślić, że za pomocą techniki wyobrażeniowej nie da się nauczyć jakiejś
dotychczas nieznanej umiejętności. To taki rodzaj treningu, który pomaga
doskonalić to, co zawodnik już poznał.

DARIA
ABRAMOWICZ

WYZNACZANIE CELÓW

Właściwie nie ma sportowca, który nie miałby celu. Psychologowie sportu
dzielą cele na trzy kategorie. Pierwsza to cele dotyczące wyniku (np. zajęcie określonego miejsca lub zdobycie medalu igrzysk olimpijskich). Są tak
naprawdę najmniej związane z zawodnikiem, bo podczas ich osiągania
bardzo dużo zależy od czynników zewnętrznych – formy przeciwników czy
pogody. To właśnie cele związane z wynikami dają największego „kopa”
do działania i stanowią dobre źródło motywacji do żmudnego i długotrwałego treningu. Drugą kategorią są cele związane z wykonaniem i dotyczą
na przykład tego, w jaki sposób wykonać określony element w treningu.
Cele tego rodzaju w większym stopniu zależą od zawodnika i od tego, w jaki
sposób trenuje. Trzeci rodzaj celów dotyczy procesu. Na ich osiągnięcie
zawodnik ma największy wpływ. Odnoszą się one do koncentrowania się
na zadaniu, a w konsekwencji zwiększania skuteczności działania (np. opanowanie stopnia rozkojarzenia podczas treningu). Ważne jest to, aby wyznaczać cele w prawidłowy sposób. O tym pisałam w poprzednim numerze
„W Ślizgu”.

DIALOG WEWNĘTRZNY

Czy zdarzyło ci się mówić do siebie podczas wykonywania różnych czynności? Jeśli zależy ci na tym, aby wykonać określony element jak najlepiej,
to czy poprawiasz samego siebie „w myślach”? „Wyżej łokieć”, „Patrz na żagiel”, „Dasz radę” – znacie to? To dialog wewnętrzny.
Polega na zaplanowanej rozmowie z samym sobą. Analizuje się w niej
własne działanie, myśli, uczucia i przekazuje się sobie instrukcje dotyczące
zmiany postępowania albo myśli. Sportowiec może mówić do siebie w negatywny sposób. Wyrażać niezadowolenie z własnej dyspozycji, krytykować swoje działanie, wyrażać złość czy frustrację. Może też chwalić swoje
wykonanie, doceniać jego pozytywne aspekty, zachęcać samego siebie
do działania – to pozytywny dialog wewnętrzny.

30

Psycholog, redaktor naczelna portalu Park Psychologii. Związana z Warszawską Grupą Psychologiczną, gdzie pracuje ze sportowcami,
trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała
żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i Laser Radial. Posiada wieloletnie doświadczenie
trenerskie w pracy z zawodnikami na różnym
poziomie zaawansowania.

RELAKSACJA

Kolejną ważną techniką stosowana w treningu mentalnym jest relaksacja.
Trening relaksacyjny ma służyć zmianie poziomu pobudzenia. Najczęściej
służy do radzenia sobie ze stresem, np. spowodowanymi startem w bardzo
ważnych zawodach. Dzięki jego stosowaniu sportowiec zyskuje większą
kontrolę nad emocjami i nad swoim ciałem. To ważny element treningu
mentalnego, ponieważ zwiększone pobudzenie sprzyja popełnianiu większej ilości błędów i podejmowaniu niewłaściwych decyzji.

CO DZIAŁA NAJLEPIEJ?

Czy któraś z opisanych w tym tekście technik jest lepsza od innych? Trudno
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zazwyczaj techniki i poszczególne treningi stosuje się razem, dopasowując ich intensywność i rodzaj
do potrzeb i oczekiwań zawodnika. Z pewnością trening mentalny daje narzędzia do tego, aby lepiej radzić sobie podczas zawodów i aby podwyższać
swój poziom sportowy. A kiedy sprzęt, technika i przygotowanie fizyczne
są u większości zawodników na podobnym poziomie, może zadecydować
właśnie „głowa”.
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MACIEJ
RUTKOWSKI
POLAK NA FALI PWA WORLD TOUR

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

- Przez wiele lat byłem najmłodszym zawodnikiem wszędzie gdzie się
pojawiłem i wydaje mi się, że był czas kiedy byłem w swoim wieku
najlepszy na świecie. W głębi duszy PWA zawsze było marzeniem.
Jako dziecko miałem praktycznie obsesje na tym punkcie – mówi
Maciek Rutkowski, jedyny polski zawodnik regularnie startujący
w PWA. W wywiadzie dla W Ślizgu! opowiada o windsurfingowym
zawodowstwie, o tym co jest lepsze - starty w RS:X czy PWA, swoim
największym uzależnieniu, prawdziwej mocy oceanu i grande cojones!
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„Maciek Rutkowski jest jedynym polskim windsurferem zawodowym”
czytamy w nagłówkach, co to znaczy? I dlaczego jesteś jedyny?
Hmm, to może faktycznie średnio fortunne stwierdzenie, ale generalnie chodzi o rozróżnienie między windsurfingiem olimpijskim, którego
szczytem są oczywiście igrzyska i klasa RS:X, a windsurfingiem zawodowym, którego szczytem jest PWA (Professional Windsurfers Association). Kiedyś gdzieś ktoś tak powiedział i tak już w mediach zostało.
No właśnie, jak to się ma do RS:X? Zawodowcem przecież można
określić każdą osobę, która zajmuje się wyłącznie sportem, a przede
wszystkim z niego się utrzymuje. To właśnie robią czołowi zawodnicy RS:X. Gdzie jest różnica między wami?
Generalnie masz rację, ale historycznie na igrzyskach startowali tylko
amatorzy, dla samej idei sportu, a nie dla pieniędzy czy innych korzyści
tak jak zawodowcy na innych imprezach. Oczywiście teraz ta linia się
zaciera i tylko w niektórych sportach, jak piłka nożna, panuje ten „stary” model. Zawodnicy RS:X oczywiście też zawodowo uprawiają sport.
Jest to jednak zupełnie inny sport, niby tu deska i tu deska, ale różnice
są ogromne.
Na przykład?
Zacznijmy od sprzętu: w części „zawodowej” panuje dowolność, a RS:X
to monotyp, jedna deska i jeden żagiel na każdy gabaryt zawodnika
i każde warunki. My ścigamy się tylko w wietrznych warunkach, mamy
limity wiatru i krótką, szybką trasę, bez żadnego kursu pod wiatr, ani
żadnej dowolności gdzie płynąć. Przeciętny slalomowiec z PWA waży
powyżej 90kg, przeciętny zawodnik RS:X pewnie bardziej w okolicach
72kg. Oni są zdecydowanie bardziej wydolni, my raczej silniejsi, a na
pewno bardziej skupieni na aspekcie sprzętowym, bo mamy po prostu prawie nieograniczoną ilość możliwości. A wracając do samej idei
i w bardzo dużym skrócie - RS:X to „sztuczny” twór stworzony tylko pod
igrzyska, zawodnicy opłacani są z państwowych pieniędzy, żeby wygrywać medale dla swojego kraju. My ścigamy się na sprzęcie, na którym
ludzie potem pływają dla przyjemności, promujemy ten sprzęt i jego
producentów. Zawody nastawione są pod jak najlepsze widowisko,
stąd m.in. brak zasad na trasie. Cały mechanizm jest bardziej, hmmm
żeby nikogo nie obrazić, wolnorynkowy i wszystko nakręca się automatycznie. Taki trochę model jak w amerykańskim sporcie typu NBA czy
NFL. A RS:X, gdyby wypadł z igrzysk zniknąłby jeszcze szybciej niż się
pojawił. Nie do końca wiem do czego te różnice porównać, bo wszystkie porównania, które przychodzą mi na myśl mogłyby zostać odebrane mniej lub bardziej pejoratywnie (śmiech). Prawda jest jednak taka,
że po prostu tej klasy nie lubię. Uważam, że jest szkodliwa dla windsurfingu jako sportu, przede wszystkim pod względem wizerunkowym.
- Szkodliwa? Ja z kolei myślę, że zwycięstwa Polaków w klasie RS:X
właśnie chyba służą popularyzacji windsurfingu. Możesz nie lubić
RS:X, ale mówienie o szkodliwości to co innego. Wyjaśnij to.
- Jasne. Wizerunek RS:X wpływa chociażby na to, który sport wybiera młodzież. Wpisujesz windsurfing w google’a i wyskakuje ci deska,
która bardziej przypomina łódkę i 15-letni żagiel, zamiast uśmiechniętej dziewczyny płynącej w bikini po lazurowej wodzie na Tahiti,
gościa na 10-metrowej fali na Hawajach albo ośmiu gości lecących
łeb w łeb 35 węzłów do pierwszej boi w slalomie na Kanarach. Nie
zmienia to jednak faktu, że mam ogromny szacunek do zawodników RS:X, bo to naprawdę sportowcy z najwyższej półki. Szkoda
tylko, że na igrzyskach nadal panuje ten kretyński XIX-wieczny system jednego zawodnika na kraj, bo moglibyśmy mieć dużo więcej
olimpijczyków i dużo więcej medali…
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No, z ostatnim zdaniem się zgodzę, ale to już pretensje do MOKL.
Startujesz regularnie w Pucharze Świata PWA, czy to taka windsurfingowa liga mistrzów?
Znów nie brzmi to zbyt dobrze jeśli jesteś RS:X’owcem (śmiech). PWA,
czyli Professional Windsurfers Association to organizacja sankcjonująca
eventy w 3 dyscyplinach: slalom, freestyle i wave. Jest to liga mistrzów
o tyle, że do każdych zawodów zakwalifikowanych jest odpowiednio 64, 48
i 32 zawodników w zależności od dyscypliny. Przykładowo w slalomie jest
48 gości z rankingu i 16 dzikich kart. Żeby taką otrzymać trzeba po prostu
mieć wyniki w „niższych ligach”, jak IFCA Grand Prix czy Puchar Europy.
Te ostatnie też mają tytuły mistrzowskie i aspiracje, żeby być taką ligą mistrzów, ale standardy sędziowania i nagrody pieniężne są zdecydowanie
niższe, więc prawdziwym Mistrzem Świata jest zawsze gość z PWA.
Dlaczego nie jesteś w kadrze narodowej skoro jesteś jedynym przedstawicielem Polski w PWA?
Mógłbym zadać Ci to samo pytanie! A tak zupełnie poważnie, to rozumiem, że jest jakaś pula pieniędzy z Ministerstwa Sportu, którym
dysponuje Polski Związek Żeglarski i rozdaje je tak, jak uważa za stosowne. A, że w RS:X mamy super wyniki to w zupełności rozumiem, że
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tam idzie kasa. Jedyne czego trochę szkoda to system dofinansowania klubów i punktów za zawody młodzieżowe. To jest naprawdę fajny
system, który pomaga wielu dzieciakom odkryć windsurfing. Tylko, że
po klasie przygotowawczej Bic Techno większość kończy z pływaniem.
Gdyby była opcja slalomu, to wierzę, że wielu z nich postrzegałoby
windsurfing zupełnie inaczej.
A gdybyś miał się znaleźć w kadrze to w jakim miejscu?
Nie wiem dokładnie jak to działa. Jest sekcja windsurfing, ale w niej
wszystko idzie na RS:X i klasy przygotowawcze. Slalom dla PZŻ nie
istnieje, nie ma go nawet na liście klas. Nawet jakbym wygrał PWA nie
dostałbym ani grosza. Bycie w „kadrze” do tego sie sprowadza - do finansowania, a koszulkę z orzełkiem na piersi mogę nosić tak czy siak.
Czyli można powiedzieć, że jesteś samozwańczym reprezentantem
kraju? Tak to rozumieć?
Reprezentuje siebie, ale jestem Polakiem - nie potrzebuje pieniędzy od rządu żeby reprezentować kraj. Samozwańczym to złe słowo. Mam normalnie licencje zawodnika i numer kupiony w PZŻ, ale nie jestem w kadrze,
a co za tym idzie - nie jestem objęty programem finansowania. To tylko do
W ŚLIZGU!
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tego się w żeglarstwie sprowadza i to jest właśnie różnica między sportem
zawodowym, a olimpijskim. Zresztą dla mnie kraj to nie PZŻ.
Wspomniałeś, że w PWA panuje system „no rules”, o co chodzi? Darwinowskie zasady?
Z zewnątrz tak to wygląda. Prawda jest jednak taka, że nikt nie chce się
zderzyć i nikt nie chce wpaść do wody. A tym zazwyczaj kończy się kontakt między zawodnikami. Płyniemy na tyle szybko i jesteśmy cały czas
na granicy kontroli, więc każde dotknięcie może spowodować karambol.
Przed wprowadzeniem „no rules”, jeśli miałaś prawo drogi mogłaś bez
zastanowienia walić w gościa obok i potem przy stoliku walczyć o zadośćuczynienie. A że w slalomie obowiązuje system pucharowy i półfinał nie może odbyć się bez wyników ćwierćfinału itd. to te protesty
straszliwie wydłużały rozgrywanie zawodów. Potrafiło wiać cały dzień,
a zawodnicy się nie ścigali, bo co wyścig był jakiś protest. Teraz sprawa jest prosta – kto pierwszy ten lepszy. Podnosi to zarówno spektakularność, jak i prędkość rozgrywania zawodów. Oczywiście kraksy się
zdarzają, ale jak w wielu sportach wyścigowych jest to po prostu ryzyko
wliczone w zawód. Z resztą zrobiłem o tym krótki dokument, wystarczy
wpisać w youtube’a „no rules windsurfing” i miłego oglądania!
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Znamy i polecamy! Można pokusić się o stwierdzenie, że to najbardziej brutalna odmiana windsurfingu?
Brutalna to może złe słowo. Za bójki są duże kary finansowe, a my piłkarzami nie jesteśmy, więc nie stać nas na bicie się! (śmiech). Trzeba po
prostu podejmować decyzje instynktownie w ułamkach sekund i liczyć, że
rywale również nie zrobią nic głupiego. Albo być pierwszym z bezpiecznym
marginesem, wtedy nikt nie może Cię dotknąć (śmiech). Ale tak, walka jest,
rywalizacja jest, adrenalina jest, wszystko co tygryski lubią najbardziej!
Czasami rozpędzacie się do 60-70 km/h, czy w tej dyscyplinie istnieje w ogóle takie słowo jak bezpieczeństwo?
Startujesz z najlepszymi gośćmi na świecie, każdy generalnie wie co robi.
Fakt, że jeszcze nic groźnego się nie stało wynika właśnie z wzajemnego
zaufania i umiejętności zawodników. Oczywiście krew polała się niejednokrotnie, ale wydaje mi się i mam gorącą nadzieję, że na tym się skończy.
Jeśli chodzi o finanse, to windsurfing zawodowy nie jest chyba
wspierany w żaden sposób z pieniędzy rządowych czy PZŻ? Jak radzisz sobie z kasą?
Tak jest, od PZŻ nie dostaje ani złotówki. Głównymi sponsorami są producenci sprzętu Gaastra, Tabou i ich polski importer Easy Surf. Dodatkowo za moje podróże odpowiada Into The Void, za ciuchy Quiksilver,
a za 4 kółka Hyundai. Także grosz do grosza od sponsorów, plus nagrody pieniężne i jakoś ten budżet się zamyka. Nie ukrywam jednak, że
polowanie na sponsora strategicznego trwa – wierzę, że jestem w stanie, wraz z moim małym teamem, zaoferować bardzo dużo. Mam kilka
różnych ciekawych projektów rozpisanych i gotowych do wdrożenia.
Ekwiwalent mediowy, który generuje co roku jest zdecydowanie większy niż pieniądze, które zarabiam, co chyba jest najlepszym miernikiem
atrakcyjności dla potencjalnych partnerów. Staram się ciągle reinwestować, rozwijać się i wierzę, że czas na odcinanie kuponów jeszcze
przyjdzie. A jak nie to i tak bardzo mnie cieszy to co robię tu i teraz, więc
nie ma czego żałować.
Ok, już zbombardowałam Cię pytaniami technicznymi, więc zacznijmy od początku. Ty – mały blondas, typowy windsurferski look, zrobiłeś spore zamieszanie – swego czasu byłeś chyba jednym z najmłodszych na tak wysokim poziomie w Polsce. Jak to się zaczęło?
Szkoda, że wtedy nie było facebook’a, miałbym pewnie więcej fanek niż
teraz! (śmiech). Zaczęło się klasycznie, tata był zapalonym windsurferem,
każdy cieplejszy weekend spędzał nad jeziorem, więc nie było opcji, żebyśmy z bratem nie spróbowali. Potem szybciutko wylądowaliśmy na obozie
u Mariana Brzozowskiego – ojca seryjnie wtedy wygrywającego Wojtka.
Przez wiele lat byłem najmłodszym zawodnikiem wszędzie, gdzie się pojawiłem i wydaje mi się, że był czas kiedy byłem w swoim wieku najlepszy
na świecie. I nie chodzi mi tylko o wygrywanie Mistrzostw Świata, tylko
ogólne umiejętności windsurfingowe. Jednak mieszkałem w Polsce, chodziłem do normalnej szkoły, pływałem praktycznie tylko w wakacje i ferie
– nie myśleliśmy o windsurfingu jako o potencjalnej karierze, nikt nam nie
powiedział, że to w ogóle jest możliwe i jak to zrobić, żeby tak się stało.
Nawet nie było rozmowy, żeby przeprowadzić się w miejsce, które tę karierę ułatwi. Szczególnie, że nadal wygrywałem międzynarodowe zawody
w kolejnych kategoriach wiekowych, ale rówieśnicy byli coraz bliżej, a skok
z juniora do seniora okazał się ogromny. Można by gdybać… co by było
gdybym wyjechał, ale nie będę tego robił. Normalne dojrzewanie w Polsce, a nawet próba skończenia studiów nauczyły mnie bardzo dużo, a do
kariery zawodowego windsurfera i tak udało się dojść, więc absolutnie nie
mam na co narzekać!
Jak znalazłeś się w formule PWA? PWA to od zawsze był Twój cel,
czy w grę wchodziły też inne odmiany?
W głębi duszy PWA zawsze było marzeniem. Jako dziecko miałem
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praktycznie obsesje na tym punkcie. Zbierałem magazyny, katalogi,
wszystko gdzie były jakieś zdjęcia i informacje. Mieliśmy na VHS kilka
filmów, które oglądałem w kółko jak tylko wyrosłem z bajek (kto ma mój
film PWA World Tour ’99 i Namotu Wave Classic, przyznać się!). Jak Internet zaczął być szerzej dostępny ściągnąłem całą bazę filmików manewrów z Continentseven i oglądałem w kółko, wizualizując sobie jak ja
to zrobię, gdy wreszcie wyjdę na wodę. Zaczęli mówić na mnie Doktor,
bo wiedziałem wszystko o każdym modelu deski, każdym zawodniku,
każdym manewrze czy każdych zawodach (przynajmniej tak mi się
wydawało!). A jak w 2003 roku jeden z przystanków PWA był w Polsce
byłem w siódmym niebie. Był dosłownie miesięczny epizod na RS:X-ie,
ale PWA zawsze było tym do czego czułem największe „ciepełko”.
Regularnie startujesz w zawodach. Czy starty to jeszcze fun? Czy po
prostu czysta kalkulacja i ciśnienie?
W ostatnich latach było to ciągłe wyzwanie, ciągłe udowadnianie sobie
i innym, że potrafię, że mogę potwierdzić te pojedyncze dobre wyniki,
które osiągam już od kilku lat całym dobrym sezonem. W tym roku
jednak mam zamiar przede wszystkim dobrze się bawić samym ściganiem, każdym heatem, każdym startem, każdym zwrotem, windsurfingiem po prostu. Dać z siebie 100% i zaakceptować wyniki jakie by nie
były i nie myśleć o końcowo-rocznym rankingu, kontrakcie na przyszły
rok itd. Pozbyć się trochę tego ciśnienia i być tylko tu i teraz. Co wcale
nie znaczy, że nie będę miał lekko miękkich nóg, albo „motyli” w żołądku
przed pierwszym startem (śmiech).
Na jakim etapie swojej kariery jesteś teraz?
Nie zastanawiam się nad tym. Kariery rozwijają się i kończą w bardzo
różnych momentach. Po prostu staram się robić maksimum z danych
mi szans i na tym się skupiam. Nie jestem w stanie przewidzieć co będzie za 10 lat. 10 lat temu nie miałem pojęcia, że będę tu gdzie jestem.
Jesteś uzależniony od tego sportu?
Masz mnie! Czuje się fizycznie chory, jeśli przez zbyt długi czas nie pływam, a psychicznie wpadam w swoisty marazm. Tak chyba definiuje
się uzależnienie, mam nadzieję, że po tym artykule nie zostanę wysłany
na odwyk! (śmiech)
Prawie cały rok jesteś w podróży. Jak wygląda Twoja codzienność?
„W podróży” to tylko takie stwierdzenie. Owszem, jestem za granicami
kraju, ale całą zimę spędzam w jednym, dwóch miejscach. Wystarczy
mi kilka tygodni, żeby w danym miejscu czuć się jak w domu, a na takiej Teneryfie, gdzie spędzam już styczeń i luty piąty raz, moje życie
niczym nie różni się od życia w Polsce. Jest tylko cieplej! No może poza
nieobecnością rodziny, ale ta prawie co roku mnie tu odwiedza. Cyrk
zaczyna się od maja, gdy zaczyna się tour i jak chcesz startować w innych zawodach niż tylko PWA, praktycznie co tydzień jesteś w innym
miejscu. Ale to tylko od Ciebie zależy czy ten stan Ci przeszkadza, czy
czujesz się w nim naturalnie. Ja staram się po prostu złapać dobry
balans między rzeczami „domowymi” typu regularny trening, zdrowe
jedzenie i czas na chill, a rzeczami „zawodowymi” typu adrenalina i doświadczenie płynące ze startów czy zarabianie pieniędzy i reprezentacja sponsorów.
Czytałam, że masz złotą zasadę – co najmniej 3 godziny aktywności
dziennie?
Pewnie pisałem to jak byłem w jakimś treningowym cugu! (śmiech)
Owszem, średnia wychodzi na pewno zdecydowanie wyższa, ale są
dni, kiedy po prostu nie jestem w stanie wstać z łóżka i wtedy nie robię
nic. Ale takich dni jest pewnie w roku jednocyfrowo, cała reszta trzyma
się tej zasady, niezależnie czy ta aktywność to przerzucanie żelastwa
na siłowni, wypluwanie płuc na rowerze czy delikatny stretching.
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Maciek, czy to prawda, że masz takie życiowe ADHD? Pływanie, montowanie filmów, tysiąc zainteresowań, a jednak jesteś
w stanie sfokusować się na windsurfingu.
Nie lubię nic nie robić, mam wtedy straszne poczucie marnowania czasu. Poza tym zauważyłem, że im więcej robię tym więcej
mam energii, a im mniej tym wpadam w większy marazm. A windsurfing? Spędzam tysiące godzin rocznie na wodzie i mi się nie
nudzi – czego nie mogę powiedzieć tego samego o żadnej innej
dziedzinie życia.
Niedawno wróciłeś z południowej półkuli z Chile. Przywiozłeś
niesamowite zdjęcia i film, to był główny cel tego wyjazdu?
Pojechałem tam przede wszystkim popływać w jednych z najlepszych warunków na świecie. Film i zdjęcia to tylko efekty uboczne. W sezonie wyścigowym dużo jest stresu, czekania, wzlotów
i upadków. Wave to bardziej ekspresja, fun w najczystszej postaci,
nie ma tam elementu bezpośredniej rywalizacji, bardziej przełamywania własnych barier i synergii z żywiołem, z naturą. Do tego
chilijskie steaki z grilla wieczorem, a nawet pierwszy raz w życiu
smakowało mi jakiekolwiek wino. Totalna dekompresja, idealna
odskocznia od ultra-konkurencyjnego sezonu. Wróciłem gotowy
do roboty!
Czasami na wodzie panują ekstremalne warunki, tzw. „pralka”,
nie myślisz sobie czasem w duchu – „Rutkowski, ty idioto!”?
To zdarza mi się myśleć zdecydowanie częściej na lądzie niż na
wodzie! (śmiech). Na wodzie raczej nie zdarza mi się panikować,
mam na tyle doświadczenia i różnych sytuacji za pasem, że po
prostu reaguje, nie myślę za dużo. Szczerze mówiąc czasem
wolałbym mieć nawet więcej jaj i rzucać się na warunki czy manewry, które są na granicach moich możliwości. W tej chwili robię
wszystko krok po kroku i każda sytuacja wynika z poprzedniej.
Czasem chciałbym przeskoczyć kilka tych schodków i zobaczyć
co się wydarzy, ale do tego, tak jak mówię, potrzebne są grande
cojones (śmiech).
A zostałeś kiedyś tak dosłownie „zmiażdżony” przez falę? Przecież za nią idzie kolejna i kolejna…
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Mój pierwszy raz na tow-in surfingu, w Margaret River w Zachodniej Australii. Margaret River to pierwsze miejsce, w które uderza
południowo-zachodni swell rozpędzony przez praktycznie od samej Antarktydy, jakieś 5000 kilometrów. Na tow-in idzie się, gdy
fale są za duże, żeby móc złapać je normalnie, przy pomocy rąk.
Wtedy na fale wciąga Cię skuter. To był 2012 rok i na surfingu
tak naprawdę dopiero zaczynałem cokolwiek ogarniać. Tow-in
jednak okazał się super prosty i po dwóch falach wydawało mi
się, że jestem królem spotu. Trochę zapomniałem, że fale tego
dnia miały 7-8 metrów. Mój partner na skuterze chyba poczuł się
podobnie, bo przy najbliższej okazji wciągnął mnie na pierwszą
falę 4-falowego setu, a ja czując się pewnie chciałem pojechać
trochę radykalniej i się przewróciłem.
Wtedy zaczyna się walka?
W takich sytuacjach należy pamiętać właśnie, że nie można
walczyć, bo i tak się tej walki nie wygra, a traci się tylko tlen. Najstarszy trik big wave surferów jest taki, żeby pod wodą zacząć
spokojnie liczyć, bo wydaje nam się, że jesteśmy pod powierzchnią całą wieczność. Zajęło mi dobrych kilka sekund zanim sobie
to przypomniałem, potem doliczyłem do 17-stu i dopiero potem
znalazłem się w wodzie o wystarczającej gęstości (piana fali po
załamaniu to w dużym stopniu powietrze), żeby jakiś efekt przyniosło machanie rękami. 3 duże machnięcia i już zupełnie bez
powietrza znalazłem się na powierzchni. Zdążyłem tylko wziąć jeden duży oddech i już dostałem kolejnego giganta na głowę. Ten
sam scenariusz z minimalnie lepszym efektem końcowym. Tym
razem udało się wziąć duży oddech i spróbować zanurkować. Zapomniałem jednak, że mam na sobie kamizelkę wypornościową,
która jest standardem na dużych falach (w razie utraty przytomności partner na skuterze jest Cię jeszcze w stanie wyciągnąć, zanim do płuc dostanie się za dużo wody), i zdołałem zanurkować
może z pół metra, przy czym straciłem kupę energii, więc problem
z ilością powietrza był jeszcze większy. 20-30 sekund wydaje się
błahostką, ale przy tętnie 180-190 starcza na naprawdę niewiele.
Potem jeszcze tylko jedna fala na łeb i już mogłem odpłynąć na
bok i dać za fraki wciągnąć się na skuter. Poczułem prawdziwą
moc oceanu.
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Czy w Polsce mamy dobre warunki do uprawiania windsurfingu?
Nigdzie na świecie nie widziałem lepszego miejsca do nauki niż Hel.
Potem jest naprawdę nieźle na całym wybrzeżu, niestety windsurferzy
kurczowo trzymają się zatoki i jezior, mimo iż w Ustce, Łebie czy w Zachodniopomorskiem pływać można zdecydowanie częściej. Oczywiście brakuje nam regularności i cieplejszych miesięcy zimowych, ale
naprawdę nie jest źle.
A Twoje ulubione spoty?
Ustka w dobry dzień jest naprawdę super, niestety takie dni liczy się
w roku na palcach jednej ręki. Miałem to szczęście, że dotarłem już do
wielu rewelacyjnych spotów na całym świecie, wspomniane Chile, Zachodnia Australia, Cabo Verde, Kanary, RPA, Brazylia. A to przecież tylko
obszary, na których znajduje się często naście dobrych spotów. Ciężko
wybrać ulubione dziecko! (śmiech)
Jak wygląda Twój terminarz zawodów na sezon PWA?
Mieliśmy zacząć 8 kwietnia w Marsylii, ale wycofał się tam sponsor,
więc zaczynamy w Korei 1 maja. Potem od razu Japonia, szybki powrót
do Europy i Costa Brava. W nasze wakacje za dużo się nie dzieje, ale lipcowa Fuerteventura to chyba najbardziej prestiżowy przystanek touru.
Potem we wrześniu i październiku Dania oraz niemiecki Sylt i kończymy w Nowej Kaledonii w listopadzie. Dziury pozapycham zawodami
IFCA w Holandii, Francji, Chorwacji i na Azorach oraz krajowymi imprezami. Za dużo wolnego nie będzie, ale jak już wspomniałem, nie lubię
się nudzić.
Co jest twoim aktualnym celem?
Wykrzesać z siebie 100% w każdym pojedynczym wyścigu sezonu
2017.
A marzeniem?
Do końca życia bawić się tak dobrze, jak bawię się teraz!
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DZIEWCZYNY,
CHODŹCIE NA REGATY
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

- Świat jachtów powyżej 40 stóp to wciąż domena facetów. Chcemy to zmienić –
mówi Ane Piżl, manager Teamu Shekle. Kobiece, feministyczne, kolorowe i silne,
rozsiane nie tylko po Polsce, ale i po Europie. Co je łączy? Celem dziewczyn jest
start w Mistrzostwach Europy w wyłącznie kobiecej załodze, aby – przede wszystkim
– przełamywać stereotypy i wykrzyczeć głośno: „Dziewczyny, chodźcie na regaty”!
Kobiet w żeglarstwie jest znacznie mniej niż mężczyzn, choć
w ostatnich latach proporcje zmierzają w stronę równowagi. Wy postanowiłyście wziąć sprawy w swoje ręce?
Ane Piżl (Manager Teamu Shekle, dziobowa): Zdecydowanie! Pomysł
na kobiecy team powstał właśnie w odpowiedzi na fakt, że na dużych
jachtach regatowych jest cały czas za mało dziewczyn. Naturalnie
jest w Polsce sporo świetnych, inspirujących nas żeglarek, jednak
zdecydowana większość z nich ściga się na mniejszych jednostkach.
Świat jachtów powyżej 40 stóp to wciąż domena facetów. Chcemy
to zmienić. Na świecie pojawia się coraz więcej teamów kobiecych
– jest ich dużo w Anglii, w Niemczech, we Francji. Zebrałyśmy się, by

taki amatorski team działał również w Polsce. Nasza inicjatywa ma
przede wszystkim zachęcić dziewczyny do żeglarstwa morskiego na
dużych jachtach.
W 2016 roku w waszym teamie pojawiło się 24 silnych kobiecych
osobowości. Musicie przyznać, że to bardzo duży sukces! Wydaje
się, że znakomicie wypełniłyście niszę. Taki był plan?
Maja Steigüber (trymerka grota i spinakera): Bardzo nas to cieszy.
Taki właśnie był nasz cel. Wszystkie dziewczyny, które z nami pływały spisały się fantastycznie. Szybko się uczyły, wykazały determinację i chęć walki. Każda z nas ma przecież życie prywatne, rodzin-

Do startu w żeglarskiej imprezie dziewczyny potrzebują
minimum 48 tysięcy złotych.
Zbiórka potrwa do 3 kwietnia.
Shekle potrafią się odwdzięczyć – na wspierających czeka
szereg atrakcyjnych nagród: od
zdjęć załogowych przyjaciół na
burcie jachtu i koszulkach załogowych aż po specjalne treningi i start w Mistrzostwach Europy ORC Gdańsk 2017 razem
z Sheklami (nagroda wyłącznie
dla kobiet!). Zapraszamy na:
odpalprojekt.pl/shekle

Nazwa teamu powstała od
słowa szekla. Szekla to rodzaj
klamry używanej na jachcie,
która łączy elementy takielunku, scala, spina i integruje.
Szekle pozwalają skutecznie
i szybko zespolić różne elementy, są wytrzymałe, mocne,
wszechstronne i raz dobrze
zakręcone, nie dają się łatwo
odkręcić. Jak my! – mówią
o sobie żeglarki.
40
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ne i zawodowe, które często wypełnia czas po brzegi.
Jest dziewczyna, która wykłada na uniwersytecie, jest
psycholog, terapeutka, właścicielka sklepu sportowego,
ratownik medyczny, dziewczyna, która organizuje festiwale muzyczne, ale to nie przeszkadza nam działać razem. Najważniejsze w tym jest przełamanie stereotypów.
Żeglarstwo nie jest tylko dla mężczyzn, ale również dla
kobiet. A realizacja pasji nie musi być wiązana z kolejnym
szpagatem pomiędzy życiem zawodowym, rodzinnym
i żeglarskim, który my kobiety musimy robić. Ten projekt
ma pokazać, że na żeglarstwo zawsze można znaleźć
czas, a świat żeglarski jest nam kobietom bardzo przychylny. Trzeba tylko chcieć.
Zastanawiam się czy nie jest trochę tak, że jak zajmujecie wysokie pozycje to budzicie podziw właśnie za to,
że jesteście kobietami, a nie za uzyskany wynik?
Maja Steigüber: Myślę, że na początku rzeczywiście tak
było. Ale z biegiem czasu udało nam się pokazać na co
nas stać. Reakcje naszych kolegów żeglarzy są fantastyczne. Bardzo nam kibicują i wyrażają wsparcie dla
naszego projektu, co nie zmienia faktu, że na wodzie odbywa się zdrowa rywalizacja.
Shekle – zdrowy feminizm? To odpowiedni synonim?
Ane Piżl: Tak, Shekle to projekt w równym stopniu żeglarski, co feministyczny. Startujemy, by mówić o tym, że
płeć nie tworzy żadnych ograniczeń, że kobiety są silne
i mogą realizować swoje marzenia w takim samym stopniu jak mężczyźni. Ten nasz feminizm jest pozytywny,
zakręcony, sportowy i dynamiczny. Co więcej wspierają
nas w tym projekcie również mężczyźni, bo inteligentni,
otwarci faceci, to też zazwyczaj feminiści. Cieszy nas ta
współpraca i wspólne zmienianie świata na lepsze - małymi krokami.
To co działa u mężczyzn, nie zawsze zadziała u kobiet,
i odwrotnie. Jaką przewagę może mieć załoga damska?
Basia Piżl (dziobowa): Myślę, że trudno mówić o przewadze załóg damskich, bez ocierania się o stereotypy... a nie o te nam przecież chodzi. Każdy team ma
mocne i słabsze strony i mogą być one różne, niezależnie czy są w nim kobiety czy mężczyźni. Myślę, że
to co działa u nas, to wspólna chęć i zainteresowanie
promowaniem żeglarstwa na dużych jachtach wśród
kobiet. Dla każdej z nas, jak mówiła wcześniej Ane, to
ważny element projektu.
Co z siłą fizyczną? Odpowiednie trymowanie sprzętu,
dobra technika czy czytanie wiatru są w stanie w jakimś
stopniu zastępować mięśnie? Macie na to swój przepis?
Maja Steigüber: Teamwork! Oczywiście każda z nas
przygotowuje się skrupulatnie do regat. Są to treningi
kondycyjne i siłowe, ale naszym przepisem na żeglarstwo jest właśnie współpraca. Team Shekle znajduje się
na początku drogi sportowo-żeglarskiej – zdobywamy
doświadczenie i uczymy się. Ale jest to właśnie cel naszego projektu. Mając wspólną pasję chcemy nią zarażać
innych. Chcemy pokazać, że żeglarstwo jest dla wszystkich bez względu na płeć czy doświadczenie. Chcemy
głośno powiedzieć: „Dziewczyny, chodźcie na regaty!”.
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Wszystkie jesteście Polkami? Patrząc na nazwiska nie
jest to takie oczywiste. Skąd jesteście?
Maja Steigüber: Wszystkie jesteśmy Polkami, choć nie
wszystkie mieszkamy w Polsce. Na treningi i regaty zjeżdzamy się z Warszawy, Łodzi, Poznania, z Gdańska, ale
też z Berlina i Londynu.
Jak udaje wam się pogodzić treningi? Gdzie trenujecie?
Basia Piżl: Trenujemy w Gdańsku na zatoce. Czarterujemy 43-stopowy jacht regatowy Oiler.pl konstrukcji Judel
Vrolijk. To bardzo stara regatówka, ale też bardzo utytułowana. Plany treningowe ustalamy przed sezonem, by
każda z nas mogła dostosować sprawy osobiste, zawodowe do treningów. Podczas treningów koncentrujemy
się głównie na manewrach. Szybka zmiana żagli przednich, sprawne trymowanie, optymalizacja siły, podział
stanowisk to chyba najważniejsze punkty treningów.
Ważne jest zgranie załogi, a to wymaga czasu.
Czy ktoś może jeszcze dołączyć do waszej załogi?
Basia Piżl: Na pokładzie zawsze mamy parę wolnych
miejsc, przeznaczonych dla osób, które chciałyby wyplynąć z nami na trening i regaty.
Działacie rok, a już macie za sobą całkiem spore osiągnięcia, m.in. 5. miejsce w Żeglarskim Pucharze Trójmiasta, 3. miejsce w Nord Cup w klasie Open czy 5.
miejsce w nocnych regatach Gdynia-Władysławowo-Gdynia 2016. Shekle to ciągle projekt społeczno-sportowy czy już bardziej regatowy?
Ane Piżl: Trudno mówić o naprawdę dużych osiągnięciach. Cieszą nasze sukcesy – bo jak na jeden sezon
wspólnego pływania – udało się nam kilka razy wystartować, ale jesteśmy na absolutnym początku naszej sportowej drogi i Shekle to zdecydowanie amatorski team.
Dajemy z siebie wszystko, żeby każdy wyścig przepłynąć
na 100%, jednak większość z nas dopiero zaczęła swoją
regatową przygodę. To też jest zresztą elementem projektu – chcemy pokazać, że żeglarstwo regatowe można
zacząć w dowolnym wieku i świetnie się przy tym bawić!
W tym roku postanowiłyście podnieść poprzeczkę, planujecie start w Mistrzostwach Europy ORC w Gdańsku.
Jednak zawsze musi być w tym wszystkim trochę prozy, bo aby realizować marzenia potrzebne są finanse…
Maja Steigüber: Start w Mistrzostwach Europy ORC wymaga od nas dużego nakładu finansowego, jednak na
takiej imprezie nie może zabraknąć polskich żeglarek Shekli. Tym bardziej, że na regaty przyjedzie parę innych
w pełni kobiecych teamów z innych krajów. Postanowiłyśmy zdobyć fundusze przez crowdfunding, tak by każdy
mógł mieć swój wkład w sukces tego projektu. Sprawa
jest ważna zarówno dla żeglarzy i całego środowiska,
jak i dla kobiet – niezależnie od sportowych pasji. Dlatego mam przekonanie, że nie zabraknie osób, które będą
chciały nas wesprzeć. Zbieramy fundusze na czarter
jachtu Oiler.pl na czas mistrzostw i treningów, na wpisowe w regatach, paliwo i opłaty portowe. Już teraz dziękujemy całemu środowisku żeglarskiemu, które mocno
wierzy w nasz projekt i mam nadzieję, że zobaczymy się
w lipcu na mistrzostwach.
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LUDZIE / SHEKLE

Dorota Dajkowska
(skipper, stała załoga) - żegluje
od 25 lat, w tym od 16 lat uprawia
żeglarstwo regatowe. W 2015 r.
na jachcie klasy Delphia24 OD
zdobyła W-ce Mistrzostwo Polski
w klasie ORC Sportsboats. Jednocześnie jest mamą, instruktorką narciarstwa i snowboardu.
Zawodowo – właścicielka dwóch
firm, aktywnie działająca na rzecz
społeczności lokalnych.

Kasia Sobieraj
(trymerka foka, stała załoga)
- żegluje od 10 lat. Swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczęła
na śródlądziu, obecnie rodzinnie
żegluje na stalowym jachcie oceanicznym, który jest jej drugim
domem. Miłośniczka kultury
semickiej, duńskiego designu
i arabskiej kuchni. Zawodowo
zajmuje się językiem Wyspiarzy,
a jej studenci kibicują Sheklom
od Bostonu po Sydney.

Gosia Podwysocka
(trymerka foka, stała załoga) - żeglarka
i windsurferka. Pierwsza w historii kobieta,
która w dwuosobowej żeńskiej załodze wystartowała na swoim jachcie w Polonez Cup
Race. Prowadzi jako skipper rejsy turystyczne, pływała też jako kuk na żaglowcu. Instruktorka narciarstwa. Zawodowo – ekonomistka z doświadczeniem korporacyjnym.

Antonina Zagrzejewska
(baksztagi) – gościnnie
w Sheklach

Marta Włodarczyk
(baksztagi) – gościnnie
w Sheklach

GO SHEkle!
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Maja Steigüber
(trymerka grota i spinakera, stała załoga)
- żegluje od dziecka. W 2002 r. kupiła starą
420, którą sama wyremontowała. Regatowo pływała w klubie uniwersyteckim Freie
Universität zu Berlin w klasie Vision. Żegluje
też turystycznie – pod koło podbiegunowe
i po ciepłych morzach. Na co dzień prowadzi
wspólnie z mężem firmę sportową w Berlinie. Również jest mamą i zaraża swoje dzieci
pasją do żeglarstwa.

Agnieszka Świeboda
gościnnie w Sheklach

Ania Scheibe
(mastwoman, stała załoga) - żegluje od prawie 20 lat, pierwsze
kroki stawiała w Klubie Żeglarskim
Politechniki Poznańskiej. Uczestniczka regat polskich (m.in. Gdynia-Władysławowo-Gdynia,
czy
Błękitna Wstęga) i zagranicznych
(EDHEC Sailing Cup). Zawodowo
doktor nauk ekonomicznych, doradca biznesowy i wykładowca
poznańskiej uczelni. Prywatnie miłośniczka maratonów na rolkach,
dźwięków gitary oraz espresso.

Ane Piżl
(dziobowa, stała załoga) - manager Shekli, sternik morski, kitesurferka i wakeboarderka. Żegluje od
20 lat. Uprawia z pasją sporty na
wietrze i na wodzie. Jest pilotem
paralotni, założycielem i prezesem
fundacji Safe Water Safe Land;
zawodowo – ratownikiem medycznym i specjalistycznym oraz
trenerem ratownictwa.

fot. Pavlína Soukupová

Sylwia Kozłowska
gościnnie w Sheklach

NA ZDJĘCIU BRAK ZE STAŁEJ ZAŁOGI
Agata Czarmińska
(baksztagi, trymerka grota) - na wodzie
z sukcesami od 23 lat. Pływa w klasach
Laser 5000 (m.in. brązowy medal na MP
Skiff & Dinghy 2012), Hobie 16 (m.in. Wicemistrzostwo Polski 2014), F18 (m.in. złoty
medal Katamarany Open 2015). W 2013
roku wzięła udział w The Tall Ship Races na
pokładzie s/y Lady B. Prywatnie lubi odpoczywać na łonie natury z aparatem fotograficznym i lornetką – obserwuje i podgląda
zwierzęta.
W ŚLIZGU!
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Basia Piżl
(dziobowa) - żegluje od 20 lat – zimą i latem.
Uprawia też inne sporty wodne – wakeboarding i wakeskating. Trenuje bieganie i jogę,
tańczy flamenco. Zawodowo psycholog
i terapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje
klinicznie w Londynie, gdzie mieszka na stałe.

Malina Boduch
(baksztagi) - żegluje od dziecka – pasję do
żeglarstwa przekazał jej tata. Ściga się na
wodzie od 2 lat. W 2016 pojechała z Sheklami na międzynarodowe regaty Hanse Sail
Trophy Twin City Regatta 2016 w klasie J70
i od tej pory nie wyobraża sobie życia bez
Shekli. Zawodowo adwokat. Lubi podróżować i odkrywać smaki lokalnych kuchni.

Monika Droździkowska
(pitwoman) - żegluje od 10 lat, na morzu
i śródlądziu, na małych jachtach turystycznych, dużych regatowych i na żaglowcach.
Oprócz żeglarstwa pasjonuje się bieganiem
i narciarstwem. Startuje w międzynarodowych imprezach biegowych w Europie. Zawodowo zajmuje się współpracą w ramach
Unii Europejskiej.

Julia Krawczuk
(baksztagi) - żegluje od 20 lat, ale oprócz
żeglarstwa pasjonuje się wszystkimi sportami wodnymi: pływaniem, nurkowaniem,
surfingiem i windsurfingiem. Zawodowo
od lat związana z organizacją festiwali muzycznych, w wolnym czasie zajmuje się renowacją mebli. Do Shekli dołączyła jesienią
2016 r.
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WAKACJE
W ŚLIZGU!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Pierwszy powiew wiosny to z reguły start do planowania wakacji. Pierwsze
promienie słońca, perspektywa majowego weekendu przypominają nam, że już
za parę miesięcy lato. A wraz z nim wakacje. Gdzie pojechać? Bałtyk choć do
ciepłych mórz nie należy to na warunki do uprawiania żeglarstwa nie możemy
narzekać. Także tego deskowego. Specjalnie dla Was - zarówno doświadczonych
żeglarzy, jak i dopiero planujących stawiać pierwsze kroki na desce przygotowaliśmy mapę nadmorskich spotów. Dla windsurferów i kitesurferów,
a także surferów, bo tych także u nas przybywa. A wraz z nią rekomendacje
mistrzów. Planujcie wakacje!
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MORZE BAŁTYCKIE
ZATOKA
POMORSKA
KOŁOBRZEG
5
1 2

3

6

4

ŚWINOUJŚCIE

1. ŚWINOUJŚCIE

2. ŚWINOUJŚCIE

3. MIĘDZYZDROJE

Na spocie znajdziemy płytką mieliznę, a przy
północno-wschodnich wyjątkowo płaską
wodę, idealną do freestylu i nauki. Miejscówka znajduje się bezpośrednio przy wejściu do
portu, powstały niedawno falochron gazoportu powoduje silne szkwały (kopnięcia wiatru)
co skutkuje nierównym wiatrem przy kierunkach ze wschodnich. Na spocie znajdują się
dwie szkoły kitesurfingu, szkoła windsurfingu
i wypożyczalnia sprzętu.

Plaża po zachodniej stronie Świnoujścia dzięki mieliźnie oferuje fragment płytkiej wody.
Przy kierunkach ze wschodu spot przy ul.
Bałtyckiej dysponuje najbardziej stabilnym
i równym wiatrem w Świnoujściu. Spot nazywany przez lokalesów „Patelnią”, jest najbardziej popularną miejscówką w Świnoujściu
kitesurfingową w odmianie wave. Na spocie
szkoła kitesurfingu prowadzi kursy, sprzedaż
sprzęt kite i wypożyczalnię.

Spot obsługuje wiatry z północy. Przy wyjściu K można cieszyć się przyjemnym,
swobodnym freeridem. Nie jest to najlepsza
miejscówka dla miłośników pływania na fali
z deską surf. Przy wyjściu K zafalowanie
zwykle nie tworzy się wysoka fala, jednak
osobom początkującym łatwiej jest rozwijać
się na spotach kitesurfingowych takich jak
Wolin, czy Wrzosowo, które są położone blisko Miedzyzdrojów.

WIATRAK
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surfing
windsurfing
kitesurfing

9
8

USTKA

kierunek wiatru
numer spotu

1

7

7. DARŁÓWKO
Gdy Łeba, Ustka, a nawet Jarosławiec
przestają prawidłowo „pracować” ze
względu na duży dodatek wiatru z południa, alternatywą pozostaje Darłówko,
które działa nawet przy wiatrach z SSW.
Jest to jedno z najlepszych miejsc dobrze „pracujących” przy dużych dodatkach wiatru z południa.

KOSZALIN

8. JAROSŁAWIEC
WEJŚCIE NR 11

5. MIĘDZYWODZIE
Jeden z najlepszych spotów po zachodniej
stronie wybrzeża Bałtyckiego. Rozegrane tam
zostały pierwsze zawody wave w Polsce. Miejsce to jest idealne dla każdego ridera od nowicjusza po eksperta, ponieważ fala nigdy nie
jest bardzo duża, brak jakichkolwiek falochronów i silnego prądu. Po zachodniej stronie Bałtyku w tym miejscu wiatr osiąga największą
moc. To wyróżnia Międzywodzie od innych
spotów. Podczas słabszej prognozy miejsce
idealnie nadaje się do uprawiania freestyle’u.

6. DZIWNÓWEK
4. MIĘDZYZDROJE
COPACABANA

Silne zafalowanie i głęboka woda sprawiają, że spot nie nadaje się do nauki
kitesurfingu. Spot przeznaczony jest
raczej dla średnio-zaawansowanych
i zaawansowanych kitesurferów. Kursy kitesurfingu w Międzyzdrojach
prowadzone na pobliskich spotach
w promieniu 1-20 km, w zależności od
warunków wiatrowych.
W ŚLIZGU!
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Spot ten sprawdza się jedynie przy wiatrach
z południowego zachodu. Przy kierunku
z północnego zachodu lepiej jest przenieść
się na pobliskie Wrzosowo. Długa płycizna,
woda jest płaska, panują bardzo dobre warunki na deskę twin-tip. Na wodzie nawet
w szczycie sezonu nie ma wielu kitesurferów, blisko wejścia należy uważać na szkółki jachtowe. Minusem spotu jest utrudnienione zejście na wodę, miedzy pomostem,
a nieoznaczonym głębokim rowem wydrążonym dla jachtów. Wysokie trzciny mogą
utudniać start latawca na lądzie, znacznie
bezpieczniej jest wystartować kite z wody.

Jarosławiec to jedno z niewielu miejsc, w których możemy spotkać podwójny przybój.
Przyboje rozdzielone się kilkudziesięcioma
metrami łagodniejszych fal. Drugi przybój
to dodatkowa szansa na dobre skoki i jazdę
na fali. Mówi się, że w dni z silnym wiatrem,
spot ten oddziela „chłopców od mężczyzn”
i na wodzie pozostają tylko najlepsi.

9. USTKA ZACHODNIA
TRZECIE MOLO

Spot po zachodniej stronie portu. Jest to jedno z miejsc, gdzie fala na Bałtyku buduje się
najszybciej. Spot jest idealny do doskonalenia
tricków, na jednym halsie można oddać co
najmniej dwa skoki. Idealnie działa, gdy w Jarosławcu wiatr jest lekko po skosie, wtedy
mamy pewność ze spot już pracuje. Gdy tylko
zrobi się czysty zachód jedziemy na wschodnią stronę Ustki.

10. ROWY
Według wielu entuzjastów tego miejsca to najlepszy wave na Bałtyku. Pierwszy przybój regularny i mały. Drugi przybój bardzo duży. Fale
potrafią być bardzo równe z dużymi odstępami między sobą. Świetne miejsce do pływania
przy kierunku południowo-zachodnim. Dojazd
pod samą plaże. Brak falochronów.
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1. KARWIEŃSKIE

MORZE

BŁOTO II

WEJŚCIE NR 11
Karwieńskie Błoto Drugie (wejście nr 11) jest
znanym, ale nie przez wszystkich lubianym
spotem. Na swoją nienajlepszą reputację
spot zasłużył sobie głównie za sprawą silnego prądu i nieregularnej fali. Pomimo wad
jakie posiada, Karwieńskie Błoto z pewnością
jest atrakcyjną alternatywą dla „płaskiej” Zatoki Puckiej.

HOTEL ASTOR
Rozewska 38, Władysławowo

ŁEBA

2. WŁADYSŁAWOWO
PIPELINE

Pipeline, czyli spot po wschodniej stronie
portu we Władysławowie ma ogromny potencjał zarówno dla kite i windsurferów, jak
i surferów. Na spocie budują się jedne z najlepszych w Polsce fal, ich wysokość może
sięgać ponad maszt. Co więcej fale są bardzo długie i regularne, a tym samym świetne do jazdy. Surferzy najczęściej pływają w
bezpośrednim sąsiedztwie portu (po jego
SE stronie), który chroni przed północno-zachodnimi wiatrami. Do kite i windsurfingu
musi wiać NW, a na surf i SUP-a, najlepiej
wybrać się dzień po sztormie jak już nie wieje, albo jak odkręca się na offshore.

SANHAUS APARTAMENTY
ul. Helska 4, Sopot

3. CHAŁUPY
Na odcinku 35 km pomiędzy Władysławowem, a Helem znajduje się największe w Polsce zagęszczenie spotów windsurfingowych.
Dużą zaletą tego miejsca jest płytka woda
i piaszczyste dno. Blisko 500 metrów od brzegu woda sięga lekko powyżej pasa. Idealne
warunki do ćwiczenia trików freestylowych,
panują po lewej stronie od molo w Chałupach,
koło tzw. polanki.

4. CHAŁUPY

WEJŚCIE NR 11

Zastanawiałeś się może kiedyś czy można
uprawiać surfing na Półwyspie Helskim? Między Chałupami 3 a Solarem od strony morza
istnieje idelane miejsce. Nowe dłuższe paliki
sprawiły, że fale układają się tam naprawdę
dobrze. Spotkać tam możecie m.in. Karolinę
Wolińską, czy Tomka Janiaka, którzy często
pływają na tym spocie.

5. KUŹNICA
Kuźnica to uroczy, kameralny spot, który oferuje możliwość pływania przy wiatrach z kierunków od NW do SE. Pływając na foilu w Kuźnicy trzeba uważać jednak na płycizny, o które
można zahaczyć skrzydłem. Przy pierwszych
halsach najlepiej poznać układ dna i pływać
spokojniej.
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6. JASTARNIA

8. REWA

Jedyny spot, gdzie można pływać wave przy
S kierunku. Dzięki specyficznemu ukształtowaniu dna na krawędzi mielizny znajdującej
się na wprost Jastarni od strony zatoki spiętrzają się naprawdę piękne fale. Przed mielizną jest głęboko na 25 metrów, a na mieliźnie
około 0,5 metra przy wysokim poziomie wody
– właśnie ten skok głębokości generuje fale.
Mielizna ma długość około 2 km, szerokość
od 100 do 500 m i rozciąga się mniej więcej
od stawy Kaszyca do ruin torpedowni zwanych dziś „kamieniem”. Co prawda z południa
powyżej 5Bf wieje najwyżej kilka razy w roku,
ale wtedy jest to chyba najlepszy akwen w
Polsce na naukę wave’u.

Jeden z najlepszych speedowych spotów w
Polsce. Jego charakterystycznym elementem jest Mierzeja Rewska potocznie zwana
przez windsurferów i miejscowych - Szperkiem (piaszczysty cypel długości ok. 700m,
oddzielający Zatokę Pucką od Zatoki Gdańskiej). Podstawową zaletą Rewy w sezonie
letnim jest krótki czas dojazdu do spotu z
Trójmiasta. Specyficzne jest też położenie
spotu, które obsługuje wszystkie kierunki
poza kierunkami S i SW. Podczas pobytu w
Rewie warto zwiedzić „z wody” położoną niedaleko starą torpedownię.

POLISH JAWS AKA JOKES

7. MEWIA REWA
Mewia Rewa to kultowe wręcz miejsce dla
kitesurferów odwiedzających półwysep helski, łachy piachu wystające na kilka – kilkadziesiąt centymetrów z wody, położone na
środku Zatoki Puckiej w linii Kuźnica-Rewa.
Występują tu często lepsze warunki wiatrowe niż przy samym brzegu. Po obu stronach
wyspy jest długa płycizna, więc warunki do
nauki są doskonałe.

SZPERK

9. SOPOT
Sopocki akwen jest bardzo zróżnicowany,
ale zarazem nie należy do najłatwiejszych.
Jednego dnia wieje 5-8kt, następnego przychodzi silny bryzowy wiatr od morza, duża
fala i przybój, który mocno uprzykrza życie
początkującym windsurferom. Często wieje
też od brzegu - wtedy oprócz umiejętności
technicznych przyda sie wiedza na temat
żeglarskiej taktyki. Blisko brzegu, gdzie wiatr
jest bardzo nierówny, trzeba być naprawdę
czujnym.
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HOTEL SKIPPER
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ul. Sztormowa 2, Kosakowo

GDYNIA
H

SOPOT
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ZATOKA
GDAŃSKA

GDAŃSK

H

12

10
11

HOTEL ALMOND
ul. Toruńska 12, Gdańsk

ELBLĄG

10. GÓRKI

12. PIASKI

Górki Zachodnie (ostatnie wejście przed falochronem) to dobre miejsce do pływania
wave, kite i windsurfingu, i czasem nawet
surfingu. Pływa się tylko po nawietrznej stronie falochronu i wtedy łapie się dobre fale w
główkach portu, bo jest lekki prąd wsteczny
z ujścia Martwej Wisły. Tutaj fale łamią się
wyjątkowo i bardzo energicznie, a sam klimat
spotu jest niepowtarzalny. Miejscówka ta po
raz pierwszy została opływana przez surferów dopiero w październiku minionego roku,
wcześniej był to znany spot windsurferów.

Najdalej na wschód wysunięta miejscowość na mapie polskiego wybrzeża, położona na Mierzei Wiślanej 12 kilometrów
za Krynicą Morską. Tu droga się kończy,
dalej tylko lasy, a kilka kilometrów dalej
już Rosja. Piaski stanowią dobrą alternatywę dla spotów Krynicy Morskiej zwłaszcza wtedy, gdy wieje z kierunku WSW.
Mierzeja Wiślana ma kształt rogala i im
dalej na wschód tym większy zakres możliwości wykorzystania wiatru ze składową
SW – w stosunku do Krynicy Morskiej o
około 10st więcej.

ZACHODNIE

W ŚLIZGU!
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11. KADYNY
Niecałe 20 minut od Elbląga ciekawy spot,
który jest doskonałą alternatywą do zatoki,
wszystko dzięki kilkukilometrowemu wypłyceniu. Znajdzie się trochę trawy do taklowania, zejście do wody łagodne, dno muliste.
Spot może nie jest perfekcyjny, ale niewątpliwie ma spory potencjał. Najczęściej i najmocniej wieje z kierunków zachodnich.
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MAPA SPOTÓW

MÓJ ULUBIONY SPOT
TOMEK JANIAK
Zależy to oczywiście od tego jakie są w danym momencie warunki, czyli siła
i kierunek wiatru oraz co chce robić na wodzie. Priorytetem dla mnie oraz
tym co daje mi najwięcej frajdy jest zdecydowanie kitewave. Przy solidnych
wiatrach z zachodu ulubionym spotem jest Ustka, przy kierunku NW/N port
we Władku lub „chińczyk” w Sopocie, natomiast jak zaczyna wiać z południa,
jadę do Jastarni na Joke'sy, czyli jedyny polski wavespot, który działa tylko
i wyłącznie przy tym właśnie kierunku. Trenując na foilu, najczęściej można
mnie spotkać na moim „home spocie”, czyli w Sopockim Klubie Żeglarskim.
Sopot działa przy kierunkach od N do SE, pływanie od mola w Sopocie, czy
Orłowie do mola w Brzeźnie bardzo urozmaica trening. Kolejnym znakomitym spotem do foila jest Rewa, która umożliwia pływanie teoretycznie przy
wszystkich kierunkach. W praktyce najgorzej jest z południowym-zachodem,
ale wówczas przenoszę się na kolejny ulubiony spot, czyli do Kuźnicy, która
oprócz tego, że jest uroczym, kameralnym miejscem oferuje możliwość pływania przy wiatrach z kierunków od NW do SE. Pływając na foilu w Kuźnicy
trzeba uważać jednak na płycizny, o które można zahaczyć skrzydłem. Przy
pierwszych halsach najlepiej poznać układ dna i pływać spokojniej, można
zapytać ekipę z ABCsurf, która ma szkółkę na spocie, których miejsc unikać.
Do ulubionych spotów surf zaliczam natomiast port we Władku, Solar oraz
Górki Zachodnie.

GOSIA BIAŁECKA
Latem w Polsce przeważają raczej słabe
i średnie wiatry. Zdarza sie oczywiście,
ze jadąc na tak zwana prognozę, można
wstrzelić sie w idealne warunki na Wave,
ale niestety są to pojedyncze dni w roku.
Patrząc pod katem windsurfingu regatowego, opcji jest dużo więcej. Moim ulubionym miejscem do treningu jest Sopot.
Tutaj mieszkam i zawsze z wielkim sentymentem wracam do Sopockiego Klubu
Żeglarskiego, gdzie rozpoczęłam swoją
przygodę na desce. Sopocki akwen jest
bardzo zróżnicowany i trudny. W okresie
letnim można spodziewać sie wszystkiego. Jednego dnia mamy delikatne 5-8kt,
następnego przychodzi silny bryzowy
wiatr od morza, duża fala i przybój, który

50

mocno uprzykrza życie początkującym
windsurferom. Często wieje tez od brzegu
- wtedy oprócz umiejętności technicznych
przyda sie wiedza na temat żeglarskiej
taktyki. Blisko brzegu, gdzie wiatr jest
bardzo nierówny, trzeba być naprawdę
czujnym. Jeśli chcesz szybko wrócić do
domu musisz „czytać zmiany” i mieć dobry refleks. Bardzo lubię ten zachodni
kierunek w Sopocie - halsówki wtedy to
jak gra w szachy. Musisz myśleć z wyprzedzeniem i przewidywać jak zachowa
sie wiatr, który często potrafi cię mocno
oszukać... Takich wyścigów raczej nie da
sie rozegrać bezbłędnie, ale w żeglarstwie
tak właśnie jest - wygrywa ten, kto popełni
tych błędów najmniej.
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KASIA LANGE
Chałupy 6! Na szóstce pięć miesięcy w roku mieszkam
i prowadzę szkołę Kite Crew. Z całego wybrzeża, to tam
znajdują się idealne warunki do nauki zarówno podstaw,
jak i zaawansowanych treningów - płaska woda na Zatoce,
płytki akwen, a przez to bezpieczny. Na dodatek szóstka to
helska mekka kitesurferów, są szkółki, jest słynna polanka,
gdzie spotykasz samych pasjonatów naokoło, czy w kolejce po shake'a, czy na plaży, wieczorami wszyscy grillują,
sprawdzają prognozy i snują plany jak to jutro popływają.
Jak drzewa zaczynają szumieć, to co chwila ktoś w piance
przebiega na plażę i pompuje kite'a. Może brzmieć ciasno,
ale wystarczy przy północy przejść na stronę morską i pływasz już sama, czasem w kameralnym gronie płyniemy
spływ na Mewie Rewy, wyspy na środku Zatoki, po godzinach nikogo tam nie ma, a mewy mają show.

PRZEMEK
MIARCZYŃSKI
Moim ulubionym akwenem jest Sopot,
tu czuję się najpewniej, szczególnie przy
północnym i wschodnim wietrze jest to
świetne miejsce do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Jest oczywiście jeszcze szereg innych miejsc w Polsce i za
granicą, które miło wspominam i do których bardzo lubię wracać na treningi czy
zawody. Są to między innymi: Puck, Łeba
na wave, gdzie odbywały się kiedyś Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich.
Ciekawa jest też Gdynia Orłowo, miejsce
przy samym klifie, niedaleko molo – przy
północno-wschodnim wietrze naprawdę
można tam polatać.
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KAROLINA
WOLIŃSKA
W Polsce jest wiele spotów do uprawiania surfingu. Co chwila „odkrywane” są nowe miejsca, gdzie
przy odpowiednim kierunku i sile wiatru tworzą się
piękne fale. Wymaga to jednak od nas ciągłego obserwowania prognoz i dużego doświadczenia w ich
odczytywaniu. Ponadto po każdym większym sztormie układ dna może się zmienić na tyle, że spot który
wydawał nam się znakomity, przestał już pracować
i nie tworzą się tam tak dobre fale jak wcześniej.
Jednak jest kilka spotów, na których pływam już od
kilku lat. Moim ulubionym spotem jest Władysławowo - tak zwany „Rurociąg” mam do niego sentyment,
gdyż jest to pierwszy spot na Bałtyku, na którym pływałam. Fajne w nim jest to, że bardzo często działa
i pojawiają się tam naprawdę dobre fale. Betonowa
ściana portu osłania spot od wiatru, dzięki czemu
fale są bardziej uporządkowane. Można pływać blisko portu lub przy palikach naprzeciwko wejścia na
plaże, w zależności od kierunku i siły wiatru. Kolejnym spotem, który bardzo lubię jest Solar, od strony
morza oczywiście. Nowe dłuższe paliki sprawiły, że
fale dobrze się tam układają. Największe fale zazwyczaj pojawiają się w Jastrzębiej Górze, jednak przy
silnym wietrze pojawia się bardzo silny prąd, dlatego lepiej pływać tam, gdy wiatr znacząco osłabnie.
Kilka razy bardzo dobre warunki zastaliśmy również
w Górkach Zachodnich w Gdańsku.
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Luksusowe apartamenty
w najlepszych lokalizacjach Sopotu

Rezerwacje: tel. 730 100 430
www.sanhaus-apartments.pl.
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AUTOMATYCZNA
KONTROLA TRYMU
TEKST: HALINA KONOPKA

Gdańska firma Marine Works wraz z producentem Zipwake AB ze Szwecji
stworzyła pierwszy system automatycznej kontroli trymu i przechyłu. Jest
prosty w obsłudze, bardzo precyzyjny, stosunkowo tani, a obsługuje się go
przez panel wyświetlacza z wbudowanym GPS.
Innowacyjne rozwiązanie Zipwake to system automatycznej kontroli
trymu i przechyłu, który zawiera wytrzymałe i bardzo szybkie interceptory. Umożliwia żeglarzom nieporównywalnie precyzyjną kontrolę trymu, przechyłu a nawet kursu. Pozwala na sprawniejsze wejście w ślizg,
znacznie poprawia osiągi, automatycznie zmniejsza opór fal i tym samym zmniejsza zużycie paliwa (do 25%).
- Od lat specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z trymem i stabilizacją jednostek pływających. Z satysfakcją przyjęliśmy wyróżnienie
na zeszłorocznych Targach Wiatr i Woda za najlepszy wyrób targów.
W rok od tej nagrody odnotowujemy z satysfakcją, że produkt spotkał
się zainteresowaniem branży stoczniowej i klientów indywidualnych.
Niektórzy producenci używają tego rozwiązania jako podstawowe wyposażenie. Jest to także produkt, w który, niewielkim kosztem, można
wyposażyć jachty aktualnie używane przez klientów dając im ogromne
narzędzie dodatkowej kontroli nad łodzią – mówi Maciej Makuła, inżynier sprzedaży w Marine Works.
Dotychczas na jednostkach najbardziej popularne było trymowanie
ręczne. Ten system działa podobnie, ale wszystko odbywa się automatycznie na podstawie analizy danych przesyłanych przez sensory.
Zipwake trymuje łódź z użyciem od 2 do 6 interceptorów montowanych na pawęży rufowej, które zawierają w sobie elektryczny, bezszczotkowy silnik. Interceptor pełne wysunięcie (30mm) osiąga w 1,5
sekundy, przez co jest 5-10 razy szybszy od tradycyjnych systemów
W ŚLIZGU!
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wyposażonych w trymklapy. Zipwake obsługiwany jest przez wytrzymały i odporny kontroler z kolorowym wyświetlaczem, który zachowuje
dużą czytelność nawet w mocnym oświetleniu słonecznym.
System poziomowania przeznaczony jest dla łodzi ślizgowych i półślizgowych o długości od 6 do 18 metrów. Cena w zależności od rodzaju
interceptorów waha się w granicach od 8 do 10 tysięcy złotych.
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IDEALNY
LATAWIEC
TEKST: TOMEK JANIAK

Decyzja o zakupie latawca do kitesurfingu nie
należy do najprostszych, a to przecież zdecydowanie
najważniejsza część zestawu, która decyduje o tym,
czy będziemy zadowoleni z pływania lub nie. Jaką
wielkość latawca wybrać? Jaki rodzaj? Lepiej nowy czy
używany? Tomek Janiak radzi!

Na początek trochę teorii. Wchodząc
w świat latawców, natrafiamy na olbrzymi
wachlarz wyboru. Podstawowym podziałem
jest podział na latawce pompowane (tzw.
LEI) oraz komorowe (Foil). W tekście zajmiemy się tymi pierwszymi, bardziej popularnymi. Wyróżniamy trzy podstawowe modele
latawca. Bow – idealny na początek latawiec z dużym zakresem wiatrowym, a przez
to bardzo bezpieczny. Plusem jest łatwość
podnoszenia go z wody, stały mocny ciąg
i duża stabilność. Latawce typu Bow przez
zastosowane przełożenia na uprzęży mogą
być niemal w 100% pozbawione mocy, ale to
oczywiście tylko teoria. Open C-shape, czyli
tzw. hybryda –połączenie Bow’a dla początkujących i C-shape’a dla zaawansowanych.
Dzięki specjalnej budowie łatwo się nim
steruje dzięki czemu nadaje się on zarówno
dla początkujących, ale także nieco bardziej
zaawansowanych kitesurferów. C-shape –
konstrukcja raczej dla zaawansowanych,
charakteryzuje się mniejszym zakresem
wiatrowym. Daje duże możliwości dla kitesurfera, który chce wykonywać ewolucje
freestyle. Latawce tego typu pracują zwykle
z barami 5cio linkowymi, ze względu na trudności przy restarcie z wody.
Przy wyborze latawca trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co chce się robić, na czym
chce się pływać. Inny latawiec wybierzemy
do freestyle, inny do pływania na falach, do
ścigania oraz lotów (big air) wybierzemy
zapewne latawiec komorowy, o jeszcze innej konstrukcji. Jeżeli nie mamy sprecyzo54

wanych oczekiwań, najlepszym wyborem
będzie latawiec typu freeride/allround, czyli
do wszystkiego i do niczego. Waga kitesurfera, jego umiejętności oraz warunki, w jakich
sprzęt będzie użytkowany, to kolejne czynniki wpływające na wybór latawca. Kierujemy
się zasadą - im większy wiatr, tym mniejsza
powinna być powierzchnia latawca i im
większe doświadczenie ma kitesurfer, tym
większy latawiec preferuje. Wielkość latawca dla początkującego 80 kilogramowego
kitesurfera to około 12-13 metrów kwadratowych. Każde 10 kg w dół lub w górę to około
2 metry latawca więcej lub mniej. Wybór jednak nie jest taki prosty, a sprzęt sporo kosztuje - nowy to wydatek kilku tysięcy złotych,
warto więc poświęcić na to trochę czasu. Na
co zwrócić uwagę?
Na początku zamiast pochopnego zakupu,
lepiej zainwestować w lekcje z doświadczonym instruktorem w profesjonalnej szkółce. Podczas kursu zdobędziecie nie tylko
wiedzę, ale będziecie mogli wypróbować
szeroką gamę szkółkowego sprzętu. Po zakończeniu kursu np. PZKite, wybór latawca
będzie zdecydowanie łatwiejszy.
Nowy latawiec, deska, bar, trapez, kupowane z myślą o początkujących to
koszt rzędu 5000-6000 tys. zł. Dobrym
pomysłem wydaje się więc kupno sprzętu używanego, zwłaszcza, gdy nie chce
się wydawać znacznej sumy pieniędzy.
Wybór na rynku wtórnym jest ogromny,
a ceny nie są zbyt wygórowane. Jednak
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tutaj trzeba pamiętać, żeby zwrócić szczególną uwagę na pochodzenie i stan sprzętu. Sporo osób sprzedaje latawce po sezonie
chcąc pływać na najnowszym w danym roku sprzęcie. Trzeba
uważać na latawce sprzedawane po szkółkach, szczególnie z rejonów gdzie eksploatowane są w ostrym słońcu, mocnym wietrze oraz dużym zasoleniu wody. Dobrym wyborem są latawce
po testach. Łaty, zużyty materiał i duża liczba napraw – w takim
przypadku poważnie trzeba się zastanowić nad zakupem. Jedną z ważniejszych rzeczy jest również szczelność tuby latawca.
Aby to sprawdzić, należy napompować latawiec i pozostawić go
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na kilkadziesiąt minut. Jeśli po tym czasie powietrze nie zeszło,
można spokojnie decydować się na zakup. Istotną kwestią jest
też wiek latawca. Najlepiej kupować 1-2 letnie. Używany zestaw
do kite’a można już kupić za około 2500 zł.
Na koniec warto pamiętać, że firmy produkujące latawce często
udostępniają je na tzw. testy. Wystarczy uważnie śledzić strony
internetowe szkółek, aby poznać terminy i zasady darmowego wypożyczenia sprzętu, ponieważ nie ma nic lepszego niż samodzielne
testowanie przyszłego latawca.
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ZMIERZ
SWÓJ SKOK
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Dzięki współpracy firmy North Kiteboarding i PIQ, powstało
urządzenie, które w czasie rzeczywistym poda ci wysokość
skoku, czas w powietrzu, siłę G przy lądowaniu, czy liczbę
skoków niezależnie od deski, na której pływasz.

Od wielu lat w kitesurfingu rolę technologicznej nowinki doskonale spełniania przystawka
Woo Sports, która w całkiem precyzyjny sposób mierzyła wysokość i długość lotu. Wydawało się, że nisza została zapełniona. Jednak grupa North Kiteboarding w kolaboracji
z firmą PIQ wypuściła na rynek nowy produkt.
Czy lepszy? Główną różnicą, jaką oferuje rozwiązanie NKB jest wyświetlacz, który na bieżąco pokazuje dane na temat skoku.
- To super zabawa, a sam produkt bardzo
udany. PIQ jest naprawdę wciągający dla
wszystkich surferów, którzy chcą pozostawić po sobie jakikolwiek dowód swojego
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najbardziej epickiego skoku. Gdy jesteś przyzwyczajony do poznawania
swojej wydajności po każdym skoku,
nie chcesz już wychodzić na wodę
bez niego – tak o nowym urządzeniu
mówi sam Aaron Hadlow, team rider
North Kiteboarding i zwycięzca 2015
Redbull King of the Air.
Podczas gdy PIQ dostarczył technologicznego know-how, North Kiteboarding wykorzystał wieloletnią wiedzę,
aby pomóc zaprojektować aplikację
mobilną i akcesoria. Uchwyt może
być przymocowany do dowolnej deski
i obudowy. Jest wytrzymały, wodoodporny, wstrząsoodporny i odporny na
korozję. Dzięki najbardziej zaawansowanej technologii czujników, urządzenie działa w czasie rzeczywistym i wyświetla informacje za pośrednictwem
czujnika PIQ dołączonego do deski.
Czujnik PIQ jest podłączony przez
Bluetooth do dedykowanych aplikacji
mobilnych (iOS i Android).

- Jesteśmy bardzo entuzjastycznie
nastawieni do pracy z PIQ. Urządzenie
umożliwia wszystkim zawodnikom,
zarówno amatorom jak i profesjonalistom możliwość śledzenia i analizowania swoich skoków. Nasze rozwiązanie pozwoli wszystkim kiterom być
dumnym ze swojej jazdy i dzielić się
nią z kiterską społecznością – mówi
Till Eberle, CEO of North Kiteboarding.
Co ciekawe, urządzenie mierzy wydajność i postęp zawodników w trakcie
i po ich sesji. Podkreśla najlepsze
skoki i najlepszy wynik w zestawieniu,
dzięki czemu zawodnicy mogą wyzywać przyjaciół na pojedynki, konkurować z innymi kiteboarderami z całego
świata, a także widnieć w międzynarodowych zestawieniach.
PIQ jest dostępny na www.piq.com
w cenie 208 euro.

REKLAMA
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NOWY LEXUS

TYM RAZEM TO NIE AUTO!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Producenci samochodów często zapędzają się w rejony, które nie są
ich głównych biznesem. Ostatnio zdecydowali się na to Aston Martin
(AM37) czy Mercedes (Arrow460). Na pomysł zbudowania takiej maszyny wpadł sam prezes Toyoty – Akio Toyoda. Chciał zobaczyć łódź
łączącą w sobie design, sport i luksus, by nawiązać do stylu życia promowanego przez markę Lexus.
Jak wygląda łódź? Nie ma wątpliwości, że zadbano o każdy szczegół,
a jakość użytych materiałów nawet przewyższa tą, której możemy doświadczyć w Lexusach jeżdżących po drogach.
Lexus Sport Yacht został zbudowany według specyfikacji Japończyków w amerykańskiej firmie Marquis-Carver Yacht Group. Łódź mierzy
niemal 13 metrów i może nią podróżować maksymalnie osiem osób.
Jacht napędzają podwójne, 5-litrowe silniki V8. Nie jest to specjalnie
powstała konstrukcja - tę samą jednostkę znajdziemy pod maską
modelu RC-F. Na drodze ten model jest w stanie rozpędzić się do 270
58

fot. ©Lexus

fot. ©Lexus

Łódź z silnikami od RCF-a, prawie
900 KM mocy i prędkość do 80 km/h.
Japońska firma znana z produkcji
samochodów, postanowiła pokazać
swoje możliwości techniczne,
projektując 13-metrową, luksusową łódź.

km/h. W przypadku łodzi zmodyfikowane jednostki napędowe generują w sumie 892 KM mocy i są w stanie rozpędzić łódź do prędkości
maksymalnie 80 km/h. Dzięki zastosowaniu technologii CFRP (używanej w samochodach wyścigowych) całość waży niecałą tonę.
Wyposażenie łodzi jest imponujące. Do dyspozycji kapitana jest niewielka kierownica i dwa dotykowe ekrany, na których wyświetlane są
dane nawigacji, cyfrowe mapy oraz obraz z radaru i sonaru. Pod pokładem znajduje się klimatyzowana kabina wykończona skórą i drewnem, z miejscem dla 6 osób. Umywalka, lodówka, kuchenka, łazienka
z prysznicem i sprzęt audio z najwyższej półki to oczywistość. W konstrukcji jachtu użyto głównie włókna węglowego.
Powstał tylko jeden egzemplarz pokazowy tej łodzi. Lexus nie planuje
seryjnej produkcji. Cóż, fanom motoryzacji na wodzie pozostaje zamówić Granturismo od Mercedesa albo AM37 Astona Martina.
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MORSKIE BUGATTI
TEKST: HALINA KONOPKA
fot. materiały prasowe

Pokonywanie fal na morskim odpowiedniku legendarnego Chiron? To nie
żart! Producent ekskluzywnych jachtów Palmer Johnson wspólnie z marką
Bugatti postanowił zaprojektować morski odpowiednik super-auta. Ponad
20-metrowy jacht– Niniette 66 – będzie osiągał prędkość ponad 80km/h.
Marka o francuskich korzeniach rozpoczęła po raz kolejny wspólny projekt z producentem luksusowych jachtów Palmer Johnson.
Niniette 66 został zaprojektowany na podstawie wartego 2.1mln
funtów modelu Chiron. Jacht powstał na cześć najmłodszej córki,
Ettore Bugatti i jak sama nazwa wskazuje, wyprodukowanych zostanie jedynie 66 sztuk na skalę światową.
Niniette zasilana jest przez silnik MAN V8, który dostarcza 1200 KM
i pozwala na osiągnięcie prędkości 44 węzłów (ok. 81 km/h), czyli
niemal identyczną jak w prezentowanym obok Lexus Sport Yacht.
Jacht posiada charakterystyczną linię boczną inspirowaną designem Chirona i podobnie jak auto – dostępny jest w wersji dwukolorowej. Producent zadbał o to, by do wykończenia jachtu użyto
takich materiałów, jak włókno węglowe, marmur, drewno dębowe
oraz skóry najwyższej jakości skóry. W środku, jak przystało na
zabawkę multimilionerów, znalazło się miejsce dla jacuzzi, apartamentu z podwójnym łóżkiem, mini baru, kominka, łazienki i kuchni.
Nie podano jeszcze oficjalnej ceny, ale najmniejsze modele
mają zaczynać się od 1.5mln funtów. Premierę zapowiedziano
na marzec 2018 roku.
W ŚLIZGU!
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SŁOŃCE!
PRZYBYWAJ!
EMPORIO ARMANI

Optyk Lewandowski
Gdynia, ul. Starowiejska 34, Świętojańska 45

MIU MIU Optyk Lewandowski
Gdynia, ul. Starowiejska 34, Świętojańska 45

DIOR

AVIATOR SATIN CHROME

PRIZM

Lista salonów dostępna na: oakley.com

FROGSKINS

Lista salonów dostępna na: oakley.com

KOMONO COCO FLAMINGO
DaSea People: Gdynia, ul. Abrahama 29
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Optical Christex
Gdynia, CH Batory, Sopot, Dom Zdrojowy

Lista salonów dostępna na: oakley.com

KOMONO CRAFTED CLEMENT BLACK
DaSea People: Gdynia, ul. Abrahama 29

KOMONO BONNIE PEARL TORTOISE
DaSea People: Gdynia, ul. Abrahama 29

marzec-kwiecień 2017

\

W ŚLIZGU!

NOWOŚCI

W ŚLIZGU!

/

marzec-kwiecień 2017

61

NOWOŚCI

OCEAN

HP FOIL

PRO

JACKET

Gore-tex Pro Shell z technologią oceaniczną jest najlepszym rozwiązaniem dla żeglarskich profesjonalistów, którzy zmagają się
z najbardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Sztormiak
stworzony z najmocniejszych, najbardziej oddychających, wodoodpornych i wiatroodpornych tkanin, również odpornych na przetarcia. Membrana gore-tex jest połączona z wytrzymałą tkaniną
zewnętrzną oraz wewnętrzną podszewką. Specjalne podklejanie
szwów gore-seam zapewnia, że są w 100% wodoodporne.

Został stworzony z myślą o szybkości i intensywnej aktywności
na wodzie. To lekka, techniczna kurtka stworzona z trójwarstwowej tkaniny Helly Tech® Professional z przyjemniejszą i bardziej
miękką podszewką, która w kontakcie ze skórą daje uczucie
komfortu. Kurtka została skrojona w taki sposób, by nie ograniczała ruchów, a jej dodatkowym atutem jest podwyższony kołnierz. HP Foil Jacket jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników
przybrzeżnej żeglugi, szukających lekkiej kurtki technicznej.

www.henrilloyd.pl

www.hellyhansen.com

CROSSCUT

PATAGONIA
SERIA R

Sportowa, oddychająca kurtka, wiatro- i wodoodporna (WP5000/
MVP5000). Klejone szwy i siateczkowa podszewka. Wstępnie
wyprofilowane rękawy dla lepszego dopasowania. Dwukolorowy
zamek YKK. Stójka, mankiety i dół kurtki z dekoracyjnym ściągaczem. Zewnętrzne kieszenie na zamek, dodatkowe kieszenie
wewnętrzne. Materiał: 100% Nylon, podszewka: 100% Poliester,
rozmiary: XS - 3XL.

Dasea People, sklep oferujący największy wybór produktów marki Patagonia, od
tego sezonu uzyskał status
surfshop'u i jako pierwsi
w Polsce, wychodzą z ofertą legendarnych pianek
z serii R. Do wyboru kombinezony wykonane z Yulex'u,
który jest ekologicznym
odpowiednikiem neoprenu
zapewniającym lepsze właściwości grzewcze przy tej
samej grubości materiału.
Szczegóły pod adresem
undasurf@gmail.com.

www.dad-sportswear.com.pl

www.daseapeople.com
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fot. Jean-Marie Liot - www.jmliot.com

IMPREZY

NOWE REKORDY
WOKÓŁZIEMSKIEJ TRASY
TEKST: MILKA JUNG

Początek roku to dwa znaczące rekordy na trasie non-stop dookoła świata
na trimaranach oraz rekord w kategorii jednokadłubowców. Nawet w czasach
nowoczesnej elektroniki i superjachtów wymaga to żelaznej kondycji fizycznej
i psychicznej – niezależnie od tego, czy żegluje się samemu, czy załogowo. Bicie
rekordu to ciężka robota 24/7, a sukces nie przychodzi ani często, ani łatwo.
Jednak pękają kolejne bariery czasowe i to, co kiedyś wydawało się niemożliwe,
staje się realne. Kiedy i komu uda się zrobić to w 40 dni, w czasie o połowę
krótszym, niż zakładał Juliusz Verne?
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Od długiego czasu czekały na „poprawkę” zarówno rekord samotny, jak i załogowy na trasie dookoła świata
wokół trzech przylądków non-stop. Pierwszy od roku
2008, a drugi od 2012. Ustanowiony cztery lata temu
rekord Vendée Globe również stracił ważność i należy
do zwycięzcy regat, Armela le Cleac’h.

Z kolei Francis Joyon (notabene „właściciel” rekordu
pobitego właśnie przez Coville’a) wraz z pięcioosobową załogą na „Idec” zamknął okołoziemską pętlę w 40
dni i 23 godziny (stary rekord: 45 dni). Tym samym Idec
i załoga to nowi zdobywcy trofeum Juliusza Verne’a (Jules Verne Trophy). Ich poprzednia, zeszłoroczna próba
zakończyła się fiaskiem, tak samo zresztą jak próba
innego jachtu, Spindrift 2. Zespół Spindrift zapowiada
podjęcie wyzwania. Czy ruszą wraz z jesiennymi sztormami – zobaczymy.

fot. Jean-Marie LIOT

49 dni – tyle potrzebował Thomas Coville na trimaranie „Sodebo”. Poświęcił 10 lat życia na pogoń za
marzeniem, zanim udało mu się je zrealizować (poprzednio obowiązujący rekord to 57 dni). Do zmierzenia się z tym wynikiem przygotowuje się już François
Gabart. Jego trimaran Macif, specjalnie zbudowany do
samotnego bicia rekordów, został już zwodowany po
zimowym przeglądzie. Pobicie wyniku Coville’a to cel
Gabarta na ten sezon.

Aby pobić rekord dookoła świata non-stop na jednokadłubowym jachcie IMOCA Open 60, potrzeba minimum
74 dni (poprzedni rekord – 78). W trakcie zakończonych
właśnie regat Vendée Globe ustanowiono też nowy rekord przebiegu dobowego dla jednokadłubowców 60’ –
należy (już po raz drugi w historii) do Alexa Thomsona
(który zajął drugie miejsce) i wynosi 536,8 Mm.

*Wszystkie dane dotyczące rekordów podajemy za Światową Radą Rekordów Żeglarskich, WSSRC.
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VOLVO OCEAN RACE

START CORAZ BLIŻEJ
TEKST: MILKA JUNG

Październikowy start regat Volvo Ocean Race zbliża się wielkimi krokami, ale
organizatorzy wciąż oszczędnie dawkują informacje. Po ogłoszeniu kluczowych
zmian dotyczących formuły regat, które przedstawiliśmy w poprzednim numerze,
doszła modyfikacja trasy oraz pierwsze konkrety dotyczące zespołów i nazwisk.

1. NOWY PRZYSTANEK: MELBOURNE

Tym samym mamy 10 etapów, 12 miast, 6 kontynentów. Po starcie
z Alicante 22 października kolejne porty to Lizbona, Kapsztad, Melbourne i Hong Kong. Następnie niepunktowany przelot do chińskiego
Guangzhou, a dalej do Auckland, Itajai, Newport, Rhode Island, Cardiff
i Goteborg. Wielki finisz w Hadze.

fot. B.Stichelbaut

Do trasy regat wprowadzono zmianę w postaci kolejnego przystanku
na trasie – w australijskim Melbourne. To raczej już ostatnia korekta
tego typu. Nie wyobrażam sobie, żeby wprowadzono jeszcze jedną –
VOR to ogromna logistyka w portach etapowych, gdzie przyjeżdżają
rodziny żeglarzy i sponsorzy oraz goście, a rezerwacje hoteli czy apartamentów trzeba robić na kilka miesięcy wcześniej. Flota odwiedzi Melbourne po Kapsztadzie i przed Hong-Kongiem, po etapie 3 liczącym
6300 Mm i punktowanym podwójnie. Postój będzie trwał tydzień i wypada w Boże Narodzenie. To będzie drugi w historii VOR postój w Melbourne (poprzedni był w 2005/06), chociaż już ósmy w Australii.

Dwa etapy przez Ocean Południowy (Kapsztad-Melbourne i Auckland-Itajai) oraz powrotny etap północnoatlantycki (Newport-Cardiff) będą
punktowane podwójnie. Całość trasy to 45 000 Mm, a najdłuższy będzie etap Auckland-Itajai (7600 Mm).

2. TRZY ZESPOŁY POTWIERDZONE

fot. Ya-nn Riou

Podczas gdy jedni już trenują, inni budują. W połowie marca, w momencie oddawania numeru do druku, zaledwie trzy zespoły z ośmiu potwierdziły swój udział i ujawniły nazwy. Czasu wcale nie zostało dużo,
a „casting” na załogę trzeba zakończyć jak najszybciej, żeby można
było rozpocząć regularne treningi. Nie mogę się doczekać, kiedy poznamy barwy kolejnych jachtów. Oprócz zgłoszonego już dawno (jako
pierwszy) holenderskiego Team Akzo Nobel będą to chiński Team Dongfeng oraz hiszpański MAPFRE. Akzo Nobel nadzoruje budowę swojego jachtu – będzie to ósma, najnowsza jednostka we flocie.
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DONGFENG PO RAZ DRUGI

MAPFRE 2.0

Ekipa Dongfeng trenuje już od końca stycznia. Tak samo jak poprzednio, trzon zespołu stanowią Francuzi. Kapitan, Charles Caudrelier,
mówi: „W porównaniu z poprzednią edycją widać różnicę. Poprzednio
mieliśmy na pokładzie kilku Chińczyków, który wcześniej nigdy nie żeglowali na pełnym morzu. Teraz mamy trzech, którzy mają za sobą
kampanię Volvo Ocean Race.” Caudrelier był na pokładzie zwycięskiej
Groupamy (2011-12). Jako kapitan Dongfeng debiutował w 2014-15.
Debiut był udany (3 miejsce!), a sponsorzy postanowili powtórzyć kampanię. Zespół Dongfeng jako pierwszy opuścił Lizbonę po remoncie
i doposażeniu jachtu (koszt w przypadku każdego jachtu jest podobny
– ok. 1 mln euro) i przeniósł się do bazy w Lorient. Można więc przypuszczać, że tak jak poprzednio, trzon załogi będą stanowić Francuzi.
Na początku marca ogłoszono już pierwsze nazwiska. Na pokładzie
znajdzie się Jérémie Beyou (3 miejsce w zakończonym właśnie Vendée
Globe), który zamienia regaty samotnicze na załogowe. Oprócz niego
popłynie dwóch nowozelandzkich weteranów VOR – Stu Bannatyne
i Daryl Wislang. „Nie można chcieć więcej jeżeli chodzi o doświadczenie” – mówi Caudrelier. „Stu i Daryl wiedzą o tych regatach wszystko.
Jeremi jest nowy, ale jego doświadczenie jest dla nas również bezcenne. (…) Bardzo jestem zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy do
tej pory. W poprzedniej kampanii prawie cztery miesiące uczyliśmy
się wspólnej pracy i poznawaliśmy chińskich żeglarzy. Teraz możemy
w 100% skupić się na wynikach. Zrobiliśmy postęp fizyczny, psychiczny, a nawet językowy”.

Hiszpański gigant ubezpieczeniowy jako trzeci potwierdził swój udział
w regatach VOR, po Dongfeng i AkzoNobel. Sukces poprzedniego projektu był wymierny – Hiszpanie z MAPFRE wygrali w sumie cztery etapy, zajmując w sumie 4 miejsce w klasyfikacji. W 8 z dotychczasowych
12 edycji regat ścigały się hiszpańskie załogi. Nigdy jednak nie wygrały.
Dlatego kapitan Xabi Fernandez ma motywację. Będzie to jego piąta
kampania VOR. Jednak dopóki nie zakończy kontraktu z teamem Pucharu Ameryki – Land Rover Bar Bena Ainslie, cały ciężar przygotowań
przejmie zastępca, Pablo Arrarte. „Od poprzedniej edycji, kiedy wprowadzono jachty one-design, wiesz, że masz takie same narzędzia i wyposażenie jak inni, więc o różnicy stanowi praca załogi. Mamy wszystko,
co potrzeba, żeby się ścigać – i mam nadzieję, wygrać. Wiemy, że to
ekstremalnie trudne wyzwanie, a prawie wszyscy mają ten sam cel”
– mówi Arrarte.
„Chcemy rozpocząć treningi w marcu, kiedy jacht wyjdzie ze stoczni
po remoncie, a potem zakończyć proces kompletowania załogi. Będziemy żeglować z nowymi żeglarzami, również z kobietami” – dodaje.
„W świetle nowych przepisów ważne jest, żebyśmy w momencie startu
mieli maksymalną elastyczność w kwestii załogi i znali jacht od podszewki. (…) Przed nami osiem miesięcy ciężkiej pracy.”

Czy chińsko-francuski zespół sięgnie po trofeum? Skoro poprzednio
zajęli trzecie miejsce, mają na pewno dobry punkt wyjścia.
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HOLENDRZY

Wszystkie pozostałe jachty, poza Dongfeng, wciąż przechodzą remont
w Lizbonie w „bazie technicznej” VOR. Wymieniana jest też cała elektronika pokładowa. Nowa jednostka AkzoNobel budowana jest we Włoszech. Niebawem i ona zostanie przetransportowana do Lizbony, gdzie
przejdzie rygorystyczne testy na zgodność z przepisami one-design.
Wszystkie jachty będą identyczne w każdym calu. Nick Bice, dyrektor rozwoju technicznego VOR twierdzi, że różnice pomiędzy nowym
jachtem a „starymi” będą niemożliwe do wychwycenia.

fot. Amalia Infante

Volvo Ocean Race wystartuje z Alicante 22 października 2017. Wielki finisz w Hadze latem 2018. Flota odwiedzi 12 portów etapowych, jachty
I żeglarze pokonają trasę długości 45 000 mil morskich.

fot. Francisco Vignale / MAPFRE

Team AkzoNobel, pierwszy zespół zgłoszony do regat, na razie nadzoruje budowę swojego jachtu – będzie to ósma, najnowsza jednostka
we flocie. Ukończenie budowy zaplanowane jest na maj. Jacht będzie
identyczny jak siedem pozostałych, które brały udział w edycji 201415. „Budujemy zespół od zera, więc nowy jacht jak najbardziej do tego
pasuje” – mówił Simeon Tienpont, kapitan, 9 marca na targach żeglarskich w Amsterdamie. „To wspaniale widzieć, jak plan, który rysowałem
na stole w kuchni, nabiera takich kształtów. (…) Naszym celem jest być
najlepiej przygotowanym zespołem, więc zdecydowaliśmy się na nowy
jacht. Jeżeli jest taka możliwość, podjęcie tego typu decyzji nie jest
trudne” – dodał. Tienpont ma za sobą dwie zwycięskie kampanie Pucharu Ameryki oraz dwukrotny start w Volvo Ocean Race. „Moja żona
uważa, że to wariactwo, ale ja zawsze czuję szczególną więź z jachtem,
na którym żegluję. Niektórzy to samo odczuwają wobec konia czy innego zwierzęcia, ja wiążę się z jachtem.”
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ZIMOWY SURFING
TEKST: KLAUDIA KRAUSE / FOTO: NATALIA ŁOBASIUK

Surfing kojarzy się zazwyczaj z błękitnymi falami i złocistymi piaskami.
A co powiecie na surfowanie w lodowatej wodzie?! Maksymilian
Michalewski oraz Karolina Wolińska zostali zwycięzcami pierwszych
w historii polskiego surfingu, zimowych zawodów surfingowych.
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WYNIKI MĘŻCZYZN
O'NEILL COLD WATER JAM
1. Maksymilian Michalewski
2. Kuba Kuzia
3. Bartosz Kulczyński
4. Stefan Wesołowski
5. Konrad Jędrzejewski
6. Tomasz Janiak
7. Roman Shushakov
8. Michał Mikołajczyk
9. Adam Ambrożewicz
10. Łukasz Koński
11. Karol Bogalecki
12. Jan Sadowski
13. Paweł Raszke
14. Aleksey Kirianov
14. Piotr Łabęcki
14. Robert Ziegert

WYNIKI KOBIET
O'NEILL COLD WATER JAM
1. Karolina Wolińska
2. Anna Matveeva
3. Daria Łobasiuk
4. Małgorzata Cieplińska
5. Monika Kołaczkiewicz
5. Paulina Ziółkowska
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W momencie kiedy do Polski zawitały już
pierwsze oznaki wiosny, nad Bałtykiem pojawił się sztorm, wystarczająco dobry, żeby
zorganizować pierwsze zimowe surf zawody – O’neill Cold Water Jam.
Impreza odbyła się w Górkach Zachodnich w Gdańsku na tzw. prognozę – organizatorzy czekali na odpowiednie
warunki, czyli na solidny swell z północy lub z północnego wschodu. Ostatni
raz tak dobra pogoda umożliwiająca
surfowanie była w styczniu – w święto
Trzech Króli. Sprzyjających dni do uprawiania tego sportu, jest około stu w ciągu roku. Ostatecznie termin zawodów
ustalono na 7 marca. Na starcie pojawiło się szesnastu zawodników i aż sześć
zawodniczek.
- Atmosfera tego dnia zrobiła się naprawdę mroźna, w nocy spadł śnieg,
a woda miała niecałe 2°C. Na szczęście
słońce towarzyszyło nam niemal przez
cały dzień, a fale były stabilne. Zawody
rozpoczęły się męskimi heatami o godzinie 10:00, a kobiece heaty ruszyły
około 13:00. Z dwóch heatów eliminacyjnych 4 dziewczyny przeszły do
finału – komentuje Karolina Wolińska,
topowa surferka, zwyciężczyni O’neill
Cold Water Jam.

Poziom zawodów był wysoki, a same heaty
bardzo widowiskowe, szczególnie za sprawą juniorów, którzy na szybkich i stromych
falach pokazywali kawał dobrego surfingu.
W finale mężczyzn bez niespodzianek. Rywalizacja o czołowe lokaty odbyła się między Maksem Michalewskim, Kubą Kuzia,
Bartkiem Kulczyńskim i Stefanem Wesołowskim. Jednak to Maks okazał się najlepszy
i zdecydowanie najlepiej wybierał fale.
Z kolei wśród kobiet zwyciężyła Karolina Wolińska, drugie miejsce zajęła Anna Matveeva
z Kaliningradu, a podium zamknęła Daria
Łobasiuk!
- Same zawody miały charakter przyjacielskiego Jamu, rywalizacja sportowa miała
dla nas (kobiet) drugorzędne znaczenie. Najważniejsze było, aby przełamać obawy przed
wejściem do wody, która miała w tym czasie
1,8°C! I to się nam wszystkim udało. Łącznie
spędziłam w wodzie około 60min i naprawdę
nie było aż tak zimno. Zawody zostały odebrane bardzo pozytywnie i przyznam się szczerze
już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję – dodaje Wolińska.
Jedno jest pewne – surferzy z północy dowodzą, że w Polsce z powodzeniem można
uprawiać tą dyscyplinę w ekstremalnych
warunkach.
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CZY VENDÉE GLOBE TO
JUŻ REGATY DLA KAŻDEGO?
TEKST: MILKA JUNG

W sobotę 11 marca zakończył swój rejs ostatni z zawodników, którzy 6 listopada
2016 wystartowali z francuskiego Les Sables d’Olonne w wyścigu samotnych
żeglarzy dookoła świata. Okrążenie globu zajęło Sébastienowi Destremau 124 dni,
12 godzin i 38 minut. Pięćdziesiąt dni więcej, niż zwycięzcy Armelowi le Cleac’h,
który metę przekroczył 19 stycznia. Dwa tygodnie więcej niż zwycięzcy pierwszej
edycji 1989-90, Titouanowi Lamazou (109 dni 8 godzin).
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IMPREZY

Czy tego typu udział oraz absolutny brak nastawienia się na wynik to są jeszcze regaty, czy wyłącznie
spełnianie marzeń w rejsie dookoła świata i mierzenie się z własnymi słabościami, korzystając z osłony ratowniczej, jaką daje oficjalny udział w wyścigu?
Destremau nie był jedyny, który startował jedynie po
to, żeby ukończyć. Był za to lepiej przygotowany od
wielu, którzy nie ukończyli.

fot. Olivier Blanchet

Uczestnicy oczywiście muszą wszyscy przejść
kwalifikacje i uzyskać akceptację komisji regatowej.
Nie miejmy jednak złudzeń – ścigają się nieliczni,
oni też biją rekordy. W tej edycji była to pierwsza
piątka zawodników, którzy ukończyli regaty (Armel
le Cleac’h, Alex Thomson, Jérémie Beyou, Jean-Pierre Dick, Yann Eliès). Wygrał ten, który niczego nie
zepsuł – jako jedyny zresztą.
Reszta po prostu płynęła swoje. Miejsca od 6 do 10
to dobrzy żeglarze, ale niekoniecznie z potencjałem
zwycięzcy (Jean Le Cam, Louis Burton, Nandor Fa,
Eric Bellion, Arnaud Boissières). Bardzo dobre wyniki Jeana Le Cama czy Nandora Fa były powyżej
oczekiwań ich samych. Pomimo wieku obaj panowie posiadają kolosalne doświadczenie, które zaprocentowało. W przypadku Nandora Fa to przepiękne
pożegnanie z wielkimi regatami. Węgier po raz
pierwszy wystartował w drugiej edycji w 1992 roku
i przypłynął piąty. Startował w 1996 roku ale musiał
wycofać się z powodu awarii. Koniecznie chciał zrobić to jeszcze raz. Udało mu się – i dla mnie jest to
jeden z największych wygranych tych regat. Z kolei
Louis Burton doświadczenie dopiero zbiera. To jego
drugi start, ale pierwsze ukończone regaty. Zaskoczył mnie Eric Bellion w pierwszej dziesiątce. Nie
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fot. Jean-Marie Liot

Sebastien Destremau na jachcie TechnoFirst–faceOcean dopłynął na metę jako 18 z 29 zawodników,
którzy stanęli na starcie. Prawo statystyki jest nieubłagane – nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy
ukończyli ten morderczy wyścig. Niemniej dokonanie tego jest ogromnym sukcesem samym w sobie,
tym bardziej, że część floty stanowiły siłą rzeczy jednostki mocno używane, a w każdym razie zupełnie
nie nowe. Techno-First został zbudowany w 1998
roku i przed startem miał za sobą już dwa „okrążenia” w regatach VG. Już podczas pierwszych rejsów
Destremau przekonał się, że nie jest to „demon prędkości”. Startował jedynie po to, żeby ukończyć. - Nie
zepsuję tego, czego nie mam – żartował na temat
minimalnego wyposażenia jakie posiadał. Z zawodu dziennikarz sportowy, ale z bardzo regatową
przeszłością. (Brał udział w 4 kampaniach Pucharu
Ameryki i jednej Volvo Ocean Race, był w załodze,
która wygrała Sydney Hobart, startował na Olimpiadzie (kl. Latający Holender), 6 razy stawał na podium
Mistrzostw Świata i 3 razy Mistrzostw Europy).

jest to żeglarz znany z wielkich regat, wymagających dużych budżetów
i grona sponsorów. Ale bardzo doświadczony. Fakt, że wyprzedził weterana VG, Arnauda Boissieres, mówi sam za siebie.
Końcowa ósemka (Fabrice Amadeo, Alan Roura, Rich Wilson, Didac
Costa, Romain Attanasio, Conrad Colman, Pieter Heerema, Sébastien
Destremau) to właśnie ci, którzy chcieli spełnić marzenie o rejsie dookoła świata w regatach VG i którym to się udało. Oczywiście każdy
miał swój cel i swoje przesłanie (jak np. Conrad Colman, który miał jedynie „naturalne” źródła energii na jachcie, a w dodatku przed metą stracił
maszt i dopłynął do celu na takielunku awaryjnym). Oczywiście wszyscy zasługują na sławę i chwałę (warto zajrzeć na stronę regat http://
www.vendeeglobe.org aby obejrzeć nagrania z powitania kolejnych
zawodników wracających z morza – wszystkich wita się w Les Sables
d’Olonne jak zwycięzców i to jest jedna z najpiękniejszych tradycji tych
regat), ale mam wrażenie, że oprócz czysto sportowej czołówki mamy
coraz więcej uczestników „turystycznych”.
Bardzo jestem ciekawa, ile osób stanie na starcie regat Golden Globe
Race (http://goldengloberace.com) w przyszłym roku. Tu sportu zupełnie nie będzie, będzie za to powrót do korzeni – papierowej mapy
i sekstantu, a przepisy mówią, że jacht musi być zbudowany przed
1988 rokiem i posiadać długi kil pod całym kadłubem, a jego długość
mieścić się pomiędzy 32 a 36 stóp. W dzisiejszych czasach ten retro
wyścig wydaje mi się trudniejszy niż Vendée Globe.
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

Marina Gdynia, al. Jana Pawła II 13A; Clipper sklep żeglarski, al.
Jana Pawła II 11; Neptun sklep żeglarski, al. Jana Pawła II 11;
Yacht Klub Morski Gryf, al. Jana Pawła II 11; Pomorski Okręgowy
Związek Żeglarski, al. Jana Pawła II 11; Yacht Klub Polski Gdynia, al.
Jana Pawła II 11; Easy Boat - Centrum Sportów Motorowodnych, al.
Jana Pawła II 9; Junga - Szkoła Żeglarstwa, al. Jana Pawła II 9; Yacht
Klub Stal, al. Jana Pawła II 9; 4 Winds, al. Jana Pawła II 9; Smart sklep
żeglarski, al. Jana Pawła II 5; Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska
5/9; Urząd Miasta Gdyni, Referat Promocji i PR, ul. 10 lutego 24;
rząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al. Piłsudskiego 52/54;
Courtyard Gdynia Waterfront, Jerzego Waszyngtona 19; Mercure,
ul. Armii Krajowej 22; Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2; Hotel
Dom Marynarza, al. Marszalka Piłsudskiego 1; Klub Bukszpryt,
ul. Morska 81; Restauracja Sztuczka, ul. Abrahama 40; La Vita, ul.
Antoniego Abrahama 80/86; CoCo, Centrum Waterfront; Moshi Moshi
Sushi, Centrum Waterfront; The Dockers Inn, Centrum Waterfront;
Chwila Moment, InfoBox; Bliżej, Plac Kaszubski 1a; Mąka i kawa,
ul. Świętojańska 65; Pasta miasta, Świętojańska 46; Starbucks, ul.
Świętojańska; Restauracja F.Minga, Plaża Śródmieście; Browar Port
Gdynia, Bulwar Nadmorski; Restauracja Barracuda, Bulwar Nadmorski;
Contrast Cafe, Bulwar Nadmorski; Restauracja Vinegre di Rucola,
Muzem Mar. Woj. (3 p.); Restauracja Panorama, ul. Mickiewicza 1/3;
Salon Fryzur Męskich, Jana Kilińskiego 10; Sklep Dasea People,
Antoniego Abrahama 29; Główna Osobowa, Antoniego Abrahama 39;
Serio, 3 Maja 21; Śródmieście, Mściwoja 9; AleBrowar, Starowiejska
40B; Mercedes Goworowski, ul. Łużycka 9; Hotel Kuracyjny, Al.
Zwycięstwa 255; Quadrille recepja, Folwarczna 2; Como Ristorante,
CH Klif; Pure Fitness, CH Klif; So!Coffee, CH Klif; Coffee Heaven,
CH Klif; Lilly's Coffee, CH Klif; Henri Lloyd, CH Klif; Hashi Sushi, ul.
Przebendowskich 38; Restauracja Tłusta Kaczka, ul. Spółdzielcza 1;
BoConcept, ul. Legionów 112; Tawerna Orłowska, ul. Orłowska 3; Volvo
Drywa, ul. Parkowa 2; Auto Mobil, Wielkopolska 241; Costa Coffee,
Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera; Mount
Blanc, Centrum Riviera; Starbucks, Centrum Riviera
SOPOT

Marina Sopot, Molo; SKŻ Ergo Hestia, ul. Hestii 3; Klub żeglarski
UKS Navigo, Bitwy pod Płowcami 67a; Mesa Restaurant,
ul. Hestii 3; White Marlin, al. Wojska Polskiego 1; CodeZero,
ul. Artura Gottgera 15/3; Urząd Miasta Sopotu, Biuro Promocji
i Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta Sopotu, Wydział Sportu;
Urząd Miasta Sopotu, Rzecznik Prasowy; Urząd Miasta Sopotu,
Gabinet Prezydenta; Porsche Centrum Sopot, al. Niepodległości
956; Hotel Sheraton, ul. Powstańców Warszawy 10; Grand Hotel,
Powstańców Warszawy 12/14; Fidel, Powstańców Warszawy 6; Elite
Gym, Bohaterów Monte Cassino 55-57; Korty SKT, Ceynowy 5; Mount
Blanc, Centrum Haffnera; Restauracja La Vita, Centrum Haffnera;
Restauracja Gianni, Centrum Haffnera; Restauracja Monte Vino,
Centrum Haffnera; Restauracja Thai Thai, Centrum Haffnera; Hotel
Bayjonn, Centrum Haffnera; Avocado Restaurant, Plac Zdrojowy
1; U Kucharzy, Boh. Monte Cassino 60; Cafe Ferber, ul. Boh. Monte
Cassino 48; Błękitny Pudel, ul. Boh, Monte Cassino 44; Tapas de
Rucola, ul. Pułaskiego 15; Pijalnia czekolady E. Wedel, ul. Boh.
Monte Cassino 36; Dom Sushi, ul. Boh. Monte Cassino 38; Sushi 77,
Krzywy Domek; Dwie zmiany, ul. Boh. Monte Cassino 31; Steak House
Del Monico Cut, ul. Moniuszki 10; Hotel Mera Spa, ul. Bitwy Pod
Płowcami; Villa Sentoza, ul. Grunwaldzka 89; OOG concept Store,
ul. Grunwaldzka 22/3; Hotel Haffner, ul. Haffnera 59; Hotel Villa
Baltica, ul. Emilii Plater 1; Pick&Roll Club, ul. Zamkowa Góra
3-5; Aquapark Sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5; Restauracja Petit
Paris, ul. Grunwaldzka 12-16; Hotel Rezydent, plac Konstytucji
3 Maja; Cafe Resto, plac Konstytucji 3 Maja; Cukiernia T. Deker,
plac Konstytucji 3 Maja 3; NAP Concept, al. Niepodległości
658; Calypso Fitness, al. Niepodległości 697-701; Benepol,
ul. Kasztanowa 4; Godding, ul. Smolna 21
GDAŃSK

Juna czarter jachtów, ul. Grunwaldzka 212; Vector Sails,
ul. Dolne Młyny 4; Sail Service, ul. Sienna 45; Yacht Klub Północny, ul.
Tamka 5; Gdański Klub Morski, ul. Tamka 19 A; Bryt – żaglownia, ul.
Kępna 4; Eljacht, ul. Łowicka 13; JABO Stocznia jachtowa, ul. Przełom 1;
Jachtklub Morski Neptun, ul. Przełom 10; Stowarzyszenie Armatorów
Jachtowych, ul. Przełom 10; Gemini stocznia jachtowa, ul. Przełom 24;
Jacht Klub Conrada, ul. Przełom 26; Moto Jacht Serwis, Gdańsk, ul.
Przełom 26; Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, ul. Przełom 9; Spider Budowa
i remonty jachtów, ul. Przełom 9; Gdańska Federacja Żeglarska,
ul. Przełom 9; Centrum Konferencyjne Galion, ul. Stogi 20;
Akademia Żeglarstwa TopSail, ul. Stogi 20; Narodowe Centrum
Żeglarstwa, ul. Stogi 20A; Żaglownia Strong Sails, ul. Stogi 20A;
Szkoła Baltica, ul. Stogi 22; Marina Gdańsk, Szafarnia 2; Wimpel
Sklep żeglarski, ul. Szafarnia 6U/3; Wind Sklep Żeglarski,
ul. Szafarnia 10; Navimor Yachting, ul. Heveliusza 11; Rehasport
Clinic, plac Dwóch Miast 1; Nautica Nord, ul. Gradowa 11; Urząd Miasta
Gdańska, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, ul.
Nowe Ogrody 8/12; Urząd Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta, ul. Wały
Jagiellońskie 1; Urząd Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27; Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2a;
Pracodawcy Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24; Gdański Klub Biznesu,
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ul. Uphagena 23; Resaturacja Villa Uphagena, ul. Uphagena 23;
Adrenaline Gym, ul. Słowackiego 1a; Akademos, Kazimierza Górskiego
1; Volvo Drywa, ul. Kartuska 410; Motor Centrum, ul. Miałki Szlak
4/8; BMW Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45; Renault Zdunek, ul. Miałki
Szlak 43/45; Conrad Shipyard, ul. Sienna 45; Hotel Królewski,
ul. Ołowianka 1; Restauracja Filharmonia, ul. Ołowianka 1; Hotel
Gdańsk, ul. Szafarnia 9; Brovarnia, ul. Szafarnia 9; Szafarnia 10, ul.
Szafarnia 10; UMAM Marina, Szafarnia 11; Qubus Hotel, Chmielna
47/52; Hotel Wolne Miasto Gdańsk, ul. Św. Ducha 2; Restauracja
Tekstylia, ul. Szeroka 121/122; Hotel Holland House, Długi Targ 33/34;
Hotel Radissson Blu, Długi Targ 19; Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk
ul. Piwna 36/39; Cico, ul. Piwna 28/30; Restauracja Mito Sushi, ul.
Tandeta 1; Restauracja Goldwasser, Długie Pobrzeże 22; Restauracja
Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia Segafredo, Targ Rybny 11; Hotel
Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton, Targ Rybny 1; Hotel Hevelius,
ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul. Partyzantów 8/4; Tiger
Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My Gym, Galeria
Bałtycka; Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria Bałtycka;
Coffeeheaven, Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ
Kaszubowscy, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka
411; Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden
Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 160; Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka
5; Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4; Starbucks, Olivia Business Centre;
Subaru Zdanowicz, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 256 A; Toyota Carter, ul.
Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul. Abrahama 5
PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

Tuwima 15; Columbus, Wały Chrobrego 1; Exovino, ul. Małopolska 1;
Colorado, Wały Chrobrego 1a; Chrobry, Wały Chrobrego 1; Toscana/
Trattoria, plac Orła Białego; Porto Grande, Wały Chrobrego; La
Passion du Vin, ul. Sienna 8; Bachus Winiarnia, ul. Sienna 6; Wół
i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18; Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska
28a; Cafe Popularna, ul. Panieńska 20; Ukraineczka, ul. Panieńska 19;
Eskapada, ul. Osiek 7; Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34; Zamek
Punkt Informacyjny, ul. Korsarzy 34; Fitness, ul. Mazowiecka 13; Hotel
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30; Starbucks Coffee, ul. Wyszyńskiego
1; El Globo, ul. Piłsudzkiego 26; Chief, ul. gen. Rayskiego 16; Cukiernia
Sowa, ul. Wojska Polskiego 17; Columbus Coffee, CH Turzyn Stary; RKF,
ul. Jagiellońska 67; Rampa Squash, ul. Jagiellońska 69;
Columbus Coffee, al. Piastów 5/1; Aroma & Beauty,
ul. Wielkopolska 22; Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19; Fitness
Club, ul. Monte Cassino 24; Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127; Squash Center, ul. Żyzna 17; Bene
Sport, ul. Modra 80; Eurofitnes, ul. Szafera 3/5/7; Fitness
Forma, ul. Szafera 196; Kolonialna, ul. Ku Słońcu 67; Strefa H2O,
ul. Topolowa 2; Laser Medi Derm, ul. Kasprzaka 2c; Chałupa,
ul. Południowa 9; Calypso Fitness Club, ul. Piastów 30; Prime,
ul. 5 lipca 46; Silver Gym Fitness Club, ul. Łukasińskiego 116;
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2; Energy Sports, ul. Welecka
13; Prestiż Redakcja, ul. Starzyńskiego 3-4; Estetic, ul. Ku Słońcu
58; Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48; Hol TVP,
ul. Niedziałkowskiego 24; Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
OLSZTYN

Surf Centrum, Rewa, ul. Rybacka 5a, Tawerna Mistral, Puck,
al. Lipowa 1, Sklep JMB, Puck, al. Lipowa 1, Mozaika Nadmorska,
Puck, al. Lipowa 4, Urząd Miasta Puck, Wydział Promocji, Puck, 1 Maja
13, Hydrosfera, Władysławowo, Starowiejska 35, Surf Connection,
Władysławowo, Starowiejska 17, Primavera, Władysławowo,
Rozewska 40, Hotel Astor, Władysławowo, Rozewska 38, Maloves,
Władysławowo, Hryniewieckiego 9, Gwiazda Morza, Władysławowo,
ul. Hryniewieckiego 12B, Ocean Park, Władysławowo, Żwirowa, Hotel
Rejs, Władysławowo, Hryniewieckiego 4, Dom Kuracyjny Messa,
Władysławowo, ul. Niepodległości 10, Centralny Ośrodek Sportu
Cetniewo, Władysławowo, ul. Żeromskiego 52, Centrum kultury,
promocji i sportu, Władysławowo, ul. gen. Józefa Hallera 19, Rosevia
Resort, Jastrzębia Góra, Rozewska 23, Dom Whisky, Jastrzębia Góra,
Droga Rybacka 60, Hotel 77, Chałupy, ul Kaperska 77, Surf Tawerna,
Chałupy, kemping Chałupy 3, Kite Academy, Chałupy, ul. Sztormowa
6, Wake.pl, kemping Chałupy 5, Ekolaguna, kemping Chałupy 5, Fun
Surf, Chałupy, ul. Kaperska 4, Easy Surf, kemping Chałupy 6, KiteCrew,
Chałupy, ul. Kaperska 6, Kiteresort, Chałupy, ul. Kaperska 67, Bo Sport
Travel, kemping Chałupy 3, Surf Shop, Chałupy, Kaperska 4, Akademia
Surfingu, kemping Chałupy 6, ABC Surf, Kuźnica, ul. Hallera 29, Hotel
Jastarnia, Jastarnia, Portowa 35, Surfpoint, Jastarnia, ul. Mickiewicza
139, Flow Camp, Jastarnia, ul. Helska, Dom Zdrojowy Hotel, Jastarnia,
ul. Kościuszki 2, Polatane.pl, Jastarnia, Surf Szkoła, Jastarnia, Hotel
Jurata, Jurata, ul. Świętopełka 11, Hotel Bryza Resort & Spa, Jurata, ul.
Międzymorze 2, EB Spot, Hel, Helska plaża, brama nr 66
SZCZECIN

NorthEast Marina, ul. Grodzka 1; Marina Pogoń (biuro/tawerna), ul.
Przestrzenna 3; Jacht Klub AZS (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 9;
Marina Yachting, ul. Przestrzenna 7; Marina Sport, ul. Przestrzenna
11; MT Partners, ul. Przestrzenna 11; Harcerski Ośrodek Morski, ul.
Żaglowa 2; Camping Marina PTTK (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna
23; Sklep Bakista, ul. Przestrzenna 23; Centrum Żeglarskie, ul.
Przestrzenna 21; Henry Lloyd, ul. Przestrzenna 11; Urząd Miejski
Szczecin, Biuro Prezydenta, ul. Armii Krajowej 1; Urząd Miejski Szczecin,
Wydział Promocji, ul. Armii Krajowej 1; Urząd Miejski Szczecin, Wydział
Sportu, ul. Armii Krajowej 1; Urząd Marszałkowski, Rzecznik prasowy,
ul. Korsarzy 34; Urząd Marszałkowski, gabinet Marszałka, ul. Korsarzy
34; Urząd Wojewódzki, Biuro prasowe, Wały Chrobrego; Hotel Atrium,
ul. Wojska Polskiego 75; Bohema, ul. Wojska Polskiego 67; Meraki, ul.
Wojska Polskiego 20; Koch Cukiernia, ul. Wojska Polskiego 4; Bombay,
ul. Partyzantów 2; Novotel, ul. 3 maja 31; Columbus Coffee, ul.
Kopernika 1; Columbus Coffee, ul. Krzywoustego 16; Starbucks Coffee,
ul. Niepodległości 36; Teatr Mały, Deptak Bogusława; Towarzyska,
Deptak Bogusława; Czarna Owca, Deptak Bogusława; Fanaberia,
Deptak Bogusława; Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława;
BarCzysty, Deptak Bogusława; Grey Club, Deptak Bogusława;
Fabryka, Deptak Bogusława; Coffee Heaven, Galeria Kaskada; Pure
Fitness, Galeria Kaskada; Castelarii, Galeria Kaskada; Cafe In, ul.
Kaszubska 67; Dive Academy, ul. Wąska 16; Public Cafe, al. Jana
Pawła II 43; Castelarii, al. Jana Pawła II 43; Avanti, al. Jana Pawła
II 43; Karczma Polska pod Kogutem, plac Lotników; Zbójnicka,
ul. Monte Cassino 6; Stara Piekarnia, ul. Piłsudzkiego 7; Brama
Jazz Cafe, plac Hołdu Pruskiego 1; 13 MUZ, plac Żołnierza
Polskiego 2; Elefunk Club, plac Żołnierza Polskiego 2; Mała Tumska,
ul. Mariacka 26; Radecki&Family, ul. Tkacka 12; Santorini,
ul. Tkacka 50; Hotel Park, ul. Plantowa 1; Hotel Radisson, plac Rodła
9; Pazim PŻM, plac Rodła 9; Baltica Wellnes&Spa, plac Rodła 8; Unity
Line, plac Rodła 8; Coffee Heaven, CH Galaxy; LTUR, CH Galaxy; Duet
Coffee, CH Galaxy; Columbus Coffee, CH Galaxy; Columbus Coffee,
ul. Malczewskiego 26; Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9; Dr Irena
Eris, ul. Felczaka 20; Secesja Cafe, al. Jana Pawła II 19; Castelarii, ul.

Sklep Aqua-Sport, ul. Lubelska 50; Przystań. Hotel & SPA, ul.
Żeglarska 3; Yacht Klub Polski Olsztyn, ul. Żeglarska 7; YachtClub
Tiffi, ul. Żeglarska 7; Urząd Marszałkowski Departament Sportu, ul.
Głowackiego 17; Urząd Marszałkowski Departament Turystyki, ul.
Mariańska 3; Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul.
Emilii Plater 1; Urząd Miasta Olsztyn Biuro Promocji, Pl. Jana Pawła II
1; Urząd Miasta Olsztyn Biuro Sportu i Rekreacji, ul. Ryszarda Knosały
3; Hotel HP Park, Aleja Warszawska 119; Omega Hotel, ul. Sielska 4a;
Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego, ul. Sielska 38; Tawerna
Tortuga, ul. Pieniężnego 15; SiSi Caffe, Stare Miasto 28; Coffee Station,
ul. Prosta 18/22
OSTRÓDA

Klub Żeglarski Ostróda, ul. Sowińskiego 12; Urząd Miasta
Ostróda Burmistrz, ul. Mickiewicza 24; Urząd Miasta Ostróda
specjalista ds. Sportu, Turystyki i Promocji, ul. Mickiewicza 24;
Willa Port Art & Business, ul. Mickiewicza 17; Hotel Platinum,
ul. Wyszyńskiego 11A; Kawiarnia Kawa na Ławę, ul. Czarnieckiego
19/15
ELBLĄG

Jachtklub Elbląg, ul. Radomska 29; Urząd Miasta Elbląg Prezydent
miasta, ul. Łączności 1; Urząd Miasta Elbląg Departament Promocji
i Kultury, ul. Stary Rynek 25; Hotel Młyn Aqua Spa, ul. Kościuszki 132;
Hotel Elbląg****, ul. Stary Rynek 54-59; Przy Bramie, ul. Garbary 24/25;
D'Espresso, ul. Studzienna 32a
MAZURY I OKOLICE

Sklep żeglarski RAKSA, Gronity, ul. Olsztyńska 59; Hotel
Marina Club Destination SPA, Gietrzwałd, Siła 100 k/Olsztyna;
Sklep Szot, Mrągowo, ul. Nadbrzeżna 9; Tawerna Kaper, Iława,
ul. Sobieskiego 10; Pod Omegą, Iława, ul. Sienkiewicza 24;
MOS Iława, Iława, ul. Chodkiewicza 5; Urząd Miasta Iława,
ul. Niepodległości 13; Korektywa, Ruciane Nida, ul. Piaski 2;
U Faryja, Ruciane Nida, ul. Dworcowa 6g; Sklep Magic Yacht,
Ruciane Nida, ul. Dworcowa 9; Port-club Letni Ogród, Ruciane
Nida, ul. Wygryny 30a; Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida,
al. Wczasów 4; Hotel Roś, Pisz, al. Turystów 3; Malajkino, Mikołajki,
Plac Wolności 10; Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr, Mikołajki,
ul. Stare Sady 6
POZNAŃ

Henri Lloyd, Stary Browar, ul. Półwiejska 42; HKŻ Navigare, ul. Wilków
Morskich 10/11; JKW, ul. Wilków Morskich 17/19; ŻMKS, ul. Wilków
Morskich 37/39; Rzemieślniczy JK Poznański, ul. Wilków Morskich 45;
Easy Surf Shop, ul. Olsztyńska 2; KŻ UAM, ul. Nad Jeziorem 101; AZS
Poznań, ul. Nad Jeziorem 103; Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny
Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 105; PKM LOK, ul. Nad Jeziorem 120; Sklep
Hobby, ul. Węglowa 1/3; Sklep Kada, ul. Dąbrowskiego; 158; Hi-Wind,
ul. Korwetowa 6a
WARSZAWA

Henri Lloyd, Al. Łopuszańska 22; Akademia Kusznierewicza,
ul. Merliniego 9; AZS Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5/19;
Centrum Jachtingu, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2; Sklep Żeglarski
Szekla, Wał Miedzeszyński 377; YKP Warszawa, Wał Miedzeszyński
377; Żaglownia Wawer Sails, ul. Mydlarska 17; Sklep Żeglarz, ul. L.
Waryńskiego 3; Academia Nautica, ul. Krzywickiego 34; Tawerna
Gniazdo Piratów, ul. Ogólna 5; Sztorm Grupa, ul. Okaryny 13; Bo Sport
Travel, Wał Miedzeszyński 377
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W ŚLIZGU!

SOPOCKI KLUB
ŻEGLARSKI

OGLASZA NABÓR
DO NOWO POWSTAŁEJ SEKCJI

KITE & SURF

ZAPRASZAMY DZIECI I MLODZIEŻ

Z ASPIRACJAMI DO WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA
SPORTU DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROFESJONALNYM
SZKOLENIU W PIERWSZEJ TEGO TYPU SEKCJI
KLUBOWEJ W POLSCE.
SZKOLIMY I TRENUJEMY DBAJĄC
O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI
I MLODZIEŻY, NASZYM CELEM JEST WYCHOWANIE
POPRZEZ SPORT, CZYLI KITE & SURFING.
W PROGRAMIE ZAJĘĆ M.IN: DOSKONALENIE
PŁYWANIA NA DESKACH TYPU TWIN TIP, KTEFOIL,
SURFING, TRENINGI FUNKCJONALNE, ZAJĘCIA
Z METEOROLOGII, BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE,
PODSTAW TECHNIKI I TAKTYKI REGATOWEJ.
PRZYGOTOWUJEMY DO STARTU
W ZAWODACH I REGATACH. SZCZEGÓLNIE
ZAPRASZAMY MLODZIEŻ URODZONĄ W LATACH
2000-2003, KTÓRA MA SZANSE RYWALIZOWAC
W IGRZYSKACH MŁODZIEŻOWYCH W BUENOS AIRES
W 2018R W KONKURENCJI TTR ORAZ
W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKIO 2020
W KONKURENCJI SURFING.
TRENINGI PROWADZI TRENER KADRY POLSKI

TOMEK JANIAK

ODWIEDŹ NAS NA NASZYM PROFILU
I ZOBACZ JAK TRENUJEMY:
FACEBOOK.COM/AKADEMIAKITESURF

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ ZAPISY:
TOMEK JANIAK 601615574
KITERACING1@GMAIL.COM

JEŚLI CHCESZ, ABY TWOJE DZIECKO ROZPOCZĘŁO NIEZWYKŁĄ PRZYGODĘ
Z KITE I SURFINGIEM, ZAPRASZAMY!

Sopocki Klub Żeglarski
Ergo Hestia Sopot

PATRON MEDIALNY

