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BĘDZIE SUKCES,
BĘDZIE KASA
„Nie mam już na to siły, nie chcę marnować mojego
cennego czasu na to, jestem tak zdegustowany i sfrustrowany, dlatego podziwiam wszystkich, którzy to
robią i nie poddają się”. To słowa Karola Jabłońskiego,
jednego z najlepszych polskich żeglarzy regatowych.
I nie chodzi tutaj bynajmniej o dalsze ściganie się,
czy uprawianie żeglarstwa, ale… pozyskiwanie kasy.
To zmora polskiego żeglarstwa sportowego. Oczywiście kasy szukają wszystkie dyscypliny sportowe,
ale na przykładzie żeglarstwa szczególnie widać dysproporcję pomiędzy wielkim potencjałem tej branży,
czyli liczbą osób uprawiających żeglarstwo, jego powszechnością, liczbą zawodników, a realną kasą jaka
wpływa na projekty sportowe.
Jabłoński w wywiadzie dla W Ślizgu! opisuje swoje
projekty, starając się jednocześnie zdiagnozować
sytuację. Oczywiście nie da się tego wyczerpująco
zrobić w jednym wywiadzie. Teza jest jasna – system źle działa. Pod pojęciem systemu kryje się szeroko pojęte, systemowe publiczne finansowanie. Na
szybką poprawę trudno liczyć. Zresztą czy kiedykolwiek system dobrze działał? Trudno też liczyć na
okazjonalne wsparcie spółek skarbu państwa, czy
też instytucji publicznych.
Fiasko projektu Polska100 może ten trend pogłębić.
Jak nie publiczne, jak nie państwowe pieniądze to
więc jakie? Odpowiedź jest prosta - prywatne. Już
był taki moment kiedy maszyna prywatnego sponsoringu się rozkręcała, ale niestety zgasła. I póki co jej
nie widać. Zdaniem Karola Jabłońskiego powód tkwi
w naszej mentalności, zacofaniu społecznym wobec
Zachodu. Trzeba więc to nadrobić. I tutaj przechodzimy do konkretów. Kierunek już jest, działania już
są. To komercyjne, prywatne projekty, które od kilku
lat są coraz bardziej widoczne. To polskie załogi jak
R – Six team, czy też starty teamów Krzysztofa Krempecia. To wreszcie działalność stosunkowo młodych
klubów: Yacht Club Sopot i Ocean Challenge Yacht
Club, które organizują udział w prestiżowych regatach
na świecie. Tempo się zwiększa, bo już widać ich naśladowców - raptem kilka tygodni temu w Barcelonie
objawił się nowy polski jacht TP52, którym zarządza
Paweł Górski, jeden ze współzałożycieli Sopot Yacht
Club. To też projekt dedykowany do komercyjnych
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regat. Póki co te rejsy to zabawa za ciężkie pieniądze
i tylko dla bardzo zamożnych, ale z czasem to powinno się wszystkim nam opłacić. Jak? Znów wracamy
do Jabłońskiego: bogaci od pokoleń Europejczycy
uczeni są żeglowania od dziecka, dlatego kupują jachty. To właśnie ta zaszczepiana od pokoleń pasja w połączeniu z bogactwem powoduje głównie, że chcąc
dzielić się nią z innymi decydują się na finansowanie
regatowych projektów.
Truizm? Pewnie tak, ale dopiero teraz w Polsce widzimy jak się mozolnie kształtuje. Pozostaje nam liczyć,
że wspomniani biznesmeni – niczym zachodni koledzy nie tylko kupią wkrótce swoje jachty (nie motorówki), ale kolejnym ich krokiem będzie chęć tworzenia i finansowania sportowych projektów.
Inna ścieżka to wykreowanie jak największej rzeszy
kibiców, bo ich liczba ma przecież decydujący wpływ
na skłonność firm do wydawania pieniędzy. Tutaj mówię o ścieżce tradycyjnej, czyli sponsorze przekonanym o skuteczności promocji swojej firmy poprzez
dany sport, ale nie związanym z nim w żaden sposób
emocjonalnie. Jak ulepić kibiców? Tutaj znów Ameryki nie odkrywamy. Oczywiście sukcesami. Świetnym
przykładem są skoki narciarskie. Wg danych Polskiego Związku Narciarskiego skoki w Polsce uprawia
łącznie 226 osób! To dane za 2016 rok. Ta liczba od
lat oscyluje pomiędzy 200, a 300 osób. To przepaść
w stosunku nie tylko do żeglarstwa, ale i zdecydowanej większość dyscyplin. Nawet zawodników curlingu
czy gry w bule może być w Polsce więcej. Niemniej to
skoki narciarskie są bogatą dyscypliną hojnie wspieraną przez sponsorów. Początkiem były oczywiście
wielkie sukcesy Adama Małysza, które uruchomiły
całą machinę. Dzisiaj kolejni skoczkowie na czele
z Kamilem Stochem korzystają z tej dobrej passy.
Sukces trwa, ściąga kibiców, a za nimi idą pieniądze
od sponsorów.
W przypadku żeglarstwa podobnie zadziałaby z pewnością sukcesy klas olimpijskich. I nie chodzi o to,
że kasy nieolimpijskie są gorsze. Z punktu widzenia
Kowalskiego to właśnie medal olimpijski jest tym
przyciągającym największą uwagę, a sportowcom
dającym dostęp do głównych mediów. Nie bez powodu najbardziej dzisiaj znanym polskim żeglarzem
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jest Mateusz Kusznierewicz. Każdy w Polsce wie kto
zdobył olimpijskie złoto. Potrzebny jest jednak efekt
skali – nie jeden medal, a kilka. Nie raz, ale systematycznie. Im więcej tych medali zdobędziemy i najlepiej
w jednym momencie tym rosną szanse dla wszystkich.
Wyobraźcie sobie sytuację: przywozimy nagle 5 medali z igrzysk, w tym 2 złote. Polska szaleje, a żeglarze
są witani jak… piłkarze. Firmy zaczynają rywalizować
w sponsorowaniu żeglarstwa, a bogaci członkowie
jacht klubów kupować jeszcze więcej regatowych, dużych jednostek. Skiperzy nie nadążają z ogarnięciem
propozycji startów, poszukiwani są członkowie załóg
do polskich teamów we wszystkich regatach na świecie. Wygrywamy Fastnet i Volvo Ocean Race. Wreszcie
sięgamy po Puchar Ameryki, dzień zwycięstwa zostaje
ogłoszony jako dzień wolny, a …
Wracam na ziemię, ale pomarzyć chyba można!

Michał Stankiewicz
W ŚLIZGU!
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WINDSURFING NA IGRZYSKACH

WCZORAJ I DZIŚ
Kilka dni temu z World Sailing dotarła do nas bardzo dobra
wiadomość. Po raz jedenasty zobaczymy windsurfing na igrzyskach olimpijskich. Podczas pierwszych dwóch olimpiad ścigali się tylko mężczyźni a od roku 1992, czyli igrzysk w Barcelonie
dołączyły również kobiety. Polskę reprezentowało dotychczas
na arenie olimpijskiej ośmiu zawodników – cztery kobiety
i czterech mężczyzn. Podczas tych ponad 30 lat windsurfing
olimpijski, mocno ewaluował.

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.

Zaczęło się od długich, wąskich desek z lekko uwypuklonym
dnem i żaglami 6-7 metrowymi. Podczas igrzysk w Barcelonie
zawodnicy w klasie Lechner ścigali się z żaglem 7.5 m2, na prawie 4 metrowych deskach z dnem przypominającym dno łódki.
Utrzymanie równowagi na tej desce wymagało wielu godzin
treningu, a uczucie było zbliżone do tego jakby spróbować stanąć w kajaku. Miałem okazję pływać na tym sprzęcie, i myślę ze
technicznie była to zdecydowanie najtrudniejsza jak do tej pory
deska olimpijska. Szybko jednak okazało się, że sprzęt Lechnera jest powolny, nie nadaje się do widowiskowego żeglowania
w ślizgu. Obecny sprzęt RS:X jest bardziej wymagający fizycznie, ale deska jest szeroka i stoi się na niej jak na dużym stole.
Teraz potrzebna jest siła i dobra wytrzymałość do utrzymania
9.5 m2 żagla oraz rozpędzenia ważącej prawie 20 kg deski. Od
razu przypomina mi się moja pierwsza deska, która też ważyła
około 20 kg. Sprzęt miałem wtedy na pierwszy rzut oka zbliżony do tego z lat 80. i igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. To było
jednak 30 lat temu i obecny sprzęt zrobiony głównie z carbonu
nie powinien ważyć tyle, co wtedy. Wykonanie sprzętu klasy
olimpijskiej RS:X pozostawia wiele do życzenia. Zawodnicy zamiast skupić się na trymowaniu i testowaniu sprzętu muszą go
wciąż reklamować i czekać często ponad pół roku na odebranie nowego. Jest to jeden z głównych powodów chęci zmiany
klasy. Dla odmiany na kolejne igrzyska chyba przydałaby się
większa możliwość manewru jeśli chodzi o wybór sprzętu.
Podczas igrzysk w Paryżu w 2024 roku akwenem regatowym
deskarzy będzie Marsylia. Na jakim sprzęcie będą się ścigać
zawodnicy? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób, jednak
większość z nas nie ma wątpliwości, że będzie to wind foil, czyli
windsurfing z hydroskrzydłem. Jest to nowe wyzwanie, które
nie daje spokojnie spać wielu obecnym i byłym zawodnikom.
Na ostateczną decyzję co do klasy na igrzyska w Paryżu musimy jednak poczekać do końca listopada 2018 roku.

Przemysław
Miarczyński
6
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IMOCA 60
W VOLVO OCEAN RACE?
Projektowane jachty przeznaczone głównie do regat Vendée
Globe - IMOCA 60, mogą zastąpić jachty klasy VO65 do następnej edycji Volvo Ocean Race.
Informacja ma być oficjalnie
ogłoszona przed końcem wyścigu VOR w czerwcu. Rozmowy miedzy zarządami klas VOR
i Imoca 60 odbyły sie kilkanaście
dni temu w Lorient.
Propozycja o przyjęciu Imoca
60 (dawniej Open 60), żeglując
w najważniejszych solowych
i krótkich wyścigach oceanicznych, takich jak Vendée Globe
i Route du Rhum, była przedmiotem dyskusji już od kilku lat.
Porozumienie mogłoby umożliwić zespołom wykonywanie
obu wyścigów przy stosunkowo
niewielkich modyfikacjach istniejącego lub nowego jachtu.
Zmniejszyłoby to również koszty
zespołu VOR, redukując liczbę
członków załogi – Imoca 60
jest w pełni przystosowana do
żeglugi załogowej z sześcioma
członkami załogi. Jednak VOR
odmówił komentarza na temat
dyskusji na tym etapie.
Myślę, że takie porozumienie
zastąpiłoby koncepcję projektu
Turbo Imoca dla VOR ogłoszonego przez byłego dyrektora generalnego Marka Turnera w zeszłym roku. Oczywiście byłby on
odpowiednio
przystosowany
do wyścigów oceanicznych, ale
przy wysokich kosztach. Projekt
miał większy maszt, dłuższy kil
i trymujące zakładki. Jednak
zarząd Volvo nie był w stanie
podołać finansowo, dlatego też
Turner odpuścił.
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Tak czy inaczej, przyjęcie Imoca
60 oznaczałoby dużą zmianę dla
Volvo Ocean Race, które przeniosło się do jachtu one-design i jest
obwarowane surowymi przepisami klasy! Natomiast przepisy
klasy Imoca są demokratycznie
ustalane przez członków stowarzyszenia klasy, a każdy skipper,
który jest właścicielem jachtu
Imoca automatycznie staje się
członkiem z prawem głosu. Taka
polityka klasy pozwala na bieżące modyfikacje jachtów wykorzystując najnowsze nowinki
technologiczne i techniczne, co
wiąże się z ewolucją Imoca 60,
by z roku na rok żeglowały szybciej i bezpieczniej po oceanach
świata. Jeżeli tak się stanie sądzę, że ilość jachtów biorących
udział w regatach VOR znacznie
się powiększy, co przełoży się
również na wzrost popularność
eventu. Takie rozwiązanie jest
bardzo korzystne również dla
samej klasy Imoca. Do tej pory
tylko kilka teamów miało wystarczający budżet, aby zastosować
wszystkie możliwe nowości
technologiczne, a udział w regatach załogowych na pewno tę
sytuację by poprawił.

ZBIGNIEW „GUTEK”
GUTKOWSKI

jeden z najlepszych polskich
żeglarzy, kapitan jachtowy, uczestnik wielu prestiżowych zawodów,
wielokrotny mistrz Polski i pierwszy
Polak, który wystartował w regatach okołoziemskich VELUX 5
Oceans Race oraz Vendée Globe.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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„CO SIĘ ODWLECZE,
TO NIE UCIECZE”
Czas wrócić w felietonach do tematyki sportowej i podsumować to, co działo się w pierwszych tygodniach maja tego roku.
Miały miejsce bowiem dwa przełomowe wydarzenia dla wyczynowego kiteboardingu, zarówno na świecie, jak i w Polsce.
Po pierwsze, kiteboarding został ponownie sportem olimpijskim. World Sailing (dawny ISAF), organizacja zarządzająca
wyczynowym żeglarstwem, która w 2012 roku przyjęła na
zaledwie pół roku kajta do sportów olimpijskich, zdecydowała 14 mają o przyznaniu nam jednego medalu na igrzyskach
olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Wydarzenie jak najbardziej dla nas wzniosłe, bo po wspomnianym
„falstarcie” czekaliśmy na tę decyzję aż sześć lat, udowadniając przy okazji każdego eventu, że jesteśmy już dojrzałą klasą,
że potrafimy ścigać się w każdych warunkach i zasługujemy
na medal, nie koniecznie kosztem innej dyscypliny.
Zapewne niektórzy z was zapytają dlaczego tylko jeden medal? Na czym to będzie polegać? Ostateczna decyzja co do
formuły rywalizacji zapadnie w listopadzie, ale pomysł na to
jest następujący: walka o medale będzie toczyć się między
zespołami, gdzie w skład teamu będzie wchodził zarówno
mężczyzna, jak i kobieta z jednego kraju, tzw. formuła mikst.
Zawodnicy najprawdopodobniej będą rywalizować na trasie
typu short track pod wiatr i z wiatrem. Być może w oddzielnych flotach i o wyniku zadecyduje suma zdobytych punktów,
albo, co jest bardziej prawdopodobne i zarazem cholernie
ciekawe, w tzw. sztafecie po tej samej trasie. Wyścig mieliby
zacząć panowie, po skończeniu przez reprezentanta danego kraju jednego okrążenia, na trasę miałaby wypłynąć jego
koleżanka z teamu, która będzie kontynuować walkę o jak
najlepszą pozycję. Zmiany będą powtarzać się w zależności
od zadanej liczby okrążeń, wygra kraj, którego reprezentant/
reprezentantka wpłynie na metę jako pierwsza. Format nigdy
wcześniej w żeglarstwie niepraktykowany. Z jednej strony
dość ryzykowny, z drugiej jednak przy odpowiednim dopracowaniu szczegółów, ma okazję być naprawdę ciekawym rozwiązaniem, wprowadzającym powiew świeżości do dyscyplin
i formatów żeglarskich. Pożyjemy, zobaczymy...
W listopadzie zapadną również konkretne decyzje sprzętowe, ale wiemy już teraz, że będzie to na 98% sprzęt Formuły
Kite, na którym będzie można rywalizować w warunkach
wiatrowych od 6 do 40 węzłów. Dla przypomnienia: dowolna
deska, jedno hydroskrzydło oraz cztery latawce w różnych
rozmiarach. Cały sprzęt oczywiście zarejestrowany i odpowiadający cyklowi olimpijskiemu. Skończy się zatem wyścig
zbrojeń, a w zasadzie to już się skończył, bo w zawodach
Formuły Kite rangi ME i MŚ do 2020 roku będziemy rywalizować tylko na sprzęcie zarejestrowanym do 2017. W 202
roku będzie możliwość kolejnej rejestracji sprzętu przez producentów na kolejne 4 lata.
Co taka decyzja oznacza dla polskiego kiteboardingu? Ano to,
że trzeba się zabrać za ostre trenowanie. Dotyczy to przede
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wszystkim dziewczyn, które będą szczególnie „pożądane”, bo
o ile mamy panów w światowej czołówce, to pań jest jak na
lekarstwo, a tak naprawdę to na ten moment żadnej. Mam
nadzieję, że wkrótce takie status quo się zmieni, bo mamy
ogromny potencjał w dziewczynach z sekcji Sopockiego
Klubu Żeglarskiego, z którymi mam przyjemność pracować.
Magdalena Woyciechowska (KNJ), Nina Arcisz (KNJ), Paula
Grzenkowska oraz Julka Damasiewicz to zdeterminowane do
ścigania zawodniczki, które są potencjalnymi kandydatkami
do walki o medale w Paryżu. W 2024 roku będą w idealnym
wieku do walki na najwyższym światowym poziomie. Oby
tylko starczyło im motywacji i zapału, który mają w tej chwili.
W męskim kiteracingu mamy juz w tej chwili, naprawdę doświadczonych juniorów, takich jak: Jakub Jurkowski, Tomasz
Glazik czy Jaś Koszowski, którzy mam nadzieję będą tworzyć
w przyszłości olimpijskie „duety”. Ta przyszłość wcale nie jest
taka odległa, bo już na IO w Tokio, kajt będzie dyscypliną pokazową. Już tam będziemy chcieli się pokazać i rywalizować
z sukcesami, mamy nadzieję pójść w ślady naszych kolegów
i koleżanek z olimpijskiego teamu RS:X.
Przewiduję, że do osób już ścigających się na kajcie dołączą nowe twarze dysponujące zapleczem żeglarskim. Jako
trener liczę, że decyzja o przyjęciu kiteboardingu do dyscyplin olimpijskich przełoży się na większe wsparcie, również
finansowe dla kadry narodowej, czy poszczególnych zawodników. Mam na myśli przede wszystkim Polski Związek
Żeglarski, Polski Związek Kiteboardingu, ale również sponsorów branżowych i z poza branży.
Drugim wzniosłym wydarzeniem wartym odnotowania
jest kwalifikacja Polski w kategorii dziewcząt na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Polskę w październiku tego roku
w Buenos Aires, reprezentować będzie dziewczyna (rocznik
2000-2003), która wygra nasze wewnętrzne kwalifikacje.
Najpoważniejszą kandydatką na ten moment jest Oliwia Hłobuczek, która występem na ME TTR w Maroko przyczyniła
się do zapewnienia Polsce miejsca na tej imprezie. Kiteboarding zadebiutuje na Olimpijskich Igrzyskach Młodzieżowych
w konkurencji Twin Tip Racing w formacie boarder cross
(slalom z przeszkodami). Wspomniana konkurencja miała być w zamyśle klasą przygotowawczą do „poważnego”
ścigania się na foilach, ale w mojej ocenie nie do końca się
to sprawdziło. W TTR powinny ścigać się dzieci do 13 roku
życia, a nie, jak jest obecnie, roczniki 2000, czyli chłopy, które
mają po 18 lat, 190cm wzrostu i 90kg. Dla takiej „młodzieży”
to już najwyższy czas, aby rywalizować na hydroskrzydłach
na światowym poziomie.
Na koniec, zostawiając tematy olimpijskie, kilka sentencji
o tym, co do tej pory wydarzyło się na rodzimej scenie kiteracing. Mamy za sobą start w pierwszej imprezie sezonu,
zaliczanej do pucharu Polski w klasie KiteFoil Open. Kiteracing zadebiutował w regatach o Puchar Prezesa Polskiego
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FELIETON

TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu, Mistrz Europy
Masters oraz Vce Mistrz Świata
Masters w kiteracingu (najszybsza klasa żeglarska na świecie).
Mistrz Polski w foilboardingu,
zwycięzca nieoficjalnych Mistrzostw Polski kitewave BKWJ
2017, a także trener kadry Polski.

Związku Żeglarskiego, które odbyły się w Krynicy Morskiej w dniach 11-13
maja. Po raz pierwszy również rozegrano wyścigi na hydroskrzydłach na
wodach Zalewu Wiślanego. Przez trzy dni regat w pięknym słońcu, aczkolwiek kapryśnym wietrze, rywalizowaliśmy w sumie w 26 wyścigach.
Duże brawa dla ekipy sędziowskiej z Ewą Jodłowską na czele, za sprawne
przeprowadzenie wyścigów i oczywiście dla wszystkich zawodników, którzy podjęli rywalizację.
Warty odnotowania jest również start dwóch naszych czołowych juniorów w międzynarodowych zawodach w Danii. Jakub Jurkowski uplasował się na 5. pozycji w Open oraz zdobył brązowy medal w kat. junior,
natomiast Jaś Koszowski odpowiednio 7. miejsce Open i 4. junior.
W momencie, w którym będą Państwo czytać mój felieton, będziemy już
po kolejnych zawodach Pucharu Polski, tym razem w Chałupach. Jak
widać, sezon już w pełni, grafik imprez mocno napięty, zapowiada się naprawdę ciekawy sezon regatowy.

Tomek Janiak
W ŚLIZGU!

/

maj - czerwiec 2018

11

fot. Karol Kacperski

WYDARZENIA

ŻEGLOWANIE
W CENTRUM
SOPOTU
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Żeglarze - od zawodowców
po amatorów, klasy
olimpijskie i pełnomorskie,
mistrzowie sportów
deskowych od surfingu, po
windsurfing, a na kajtach
kończąc. Przedstawiciele
świata biznesu, kultury
i mediów. Wszyscy, już po
raz siódmy, spotkają się 25
maja na Sopot Wave, by
powitać sezon żeglarski.
Będzie żeglarsko,
lifestyle’owo i z przytupem!

Jak wiadomo, ideą Sopot Wave jest połączenie dwóch światów – mody i żeglarstwa,
których wspólnym mianownikiem po prostu
lifestyle. W tej edycji organizatorzy postawili
na żeglarstwo bardziej niż zwykle.
- Wprowadzamy jeszcze więcej żeglarstwa.
Przede wszystkim łącząc Sopot Wave z Biznes Ligą Żeglarską, czyli regatami odbywającymi się przez cały sezon przy sopockim
molo. To połączenie tworzy jeden wielki
projekt żeglarski. Podczas majowej edycji
poznamy startujące załogi, a zwycięzców
podczas październikowego Sopot Wave. Ponadto sezon rozpoczynamy okazale i aktywnie, prezentując Żeglarski Puchar Trójmiasta.
To regaty, które odbywają się w największych
ośrodkach żeglarskich Zatoki Gdańskiej: Marinie Gdańsk, Marinie Sopot, Marinie Gdynia –
podkreśla Aleksandra Staruszkiewicz, project
manager Sopot Wave.
To nie wszystko. Na imprezie pojawi się bohater marcowej okładki magazynu W Ślizgu!
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– Roman Paszke, który oficjalnie zaprezentuje swoją książkę „Ptaki Oceanów 15 lat
później”. Spodziewać się można również
bohatera tego wydania, człowieka, który jest
synonimem żeglarstwa w najszerszym tego
słowa znaczeniu! Zawodowym żeglarzom
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.
Oczywiście nie zabraknie pokazów mody
i sztuki. Jednak w tym roku na wybiegu pojawią się przede wszystkim kreacje sportowo
- lifestylowe, których klamrą będą organiczne,
niezwykle oryginalne kostiumy Katarzyny
Konieczki. Całość zwieńczy wernisaż Radka
Kobusa, artysty, który przenosi fale na płótno.
Tegoroczna edycja Sopot Wave odbędzie się
w jednym z wnętrz niedawno wybudowanego Sopot Centrum. Zaczynamy odliczanie!
W Ślizgu! jest partnerem i patronem
medialnym Sopot Wave.
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I BIZNES LIGA ŻEGLARSKA

25 MAJA 2018
NAJWIĘKSZY PROJEKT ŁĄCZĄCY ŻEGLARSTWO
I BIZNES NA POLSKIM WYBRZEŻU.

SEZON WITAMY W
PRZY NOWYM SOPOCKIM DEPTAKU.

fot. Materiały prasowe

WYDARZENIA

R-SIX TEAM WYGRYWA
ANTIGUA SAILING WEEK!
Po sześciu dniach zmagań, reprezentujący Polskę R-Six Team
wygrał klasyfikację generalną
w prestiżowej klasie Offshore
Multihull. Tym samym załoga
Roberta Szustkowskiego, powtórzyła swój sukces sprzed
roku. Polacy zdominowali regaty,
wygrywając aż cztery z pięciu
wyścigów. Tylko w jednym R-Six
Team zajął drugie miejsce.

R-Six Team 6601 to załoga katamaranu HH66, w której skład wchodzą: Robert Szustkowski, Jarek
Kazberuk, Tomasz Januszewski,
Jacek Wysocki, Albert Gryszczuk,
Robert Janecki i Alex Szustkowski.
W całych regatach startowało prawie 200 jachtów, a w zmaganiach
na morzu brało udział ponad 1500
żeglarzy. Antigua Sailing Week odbyła się już po raz 51.

MOKRZYCKI ZWYCIĘŻA
W LAGOS
Hubert
Mokrzycki
zwyciężył
w klasyfikacji mastersów oraz generalnej mistrzostw świata Formuły Windsurfing rozegranych w portugalskim Lagos. Dobrze spisał się
też Michał Polak, który w klasyfikacji juniorów zajął trzecie miejsce
Pierwsza trójka klasyfikacji generalnej to, poza Mokrzyckim, Łotysz
Janis Preis i Portugalczyk Miguel
Martinho. Ten ostatni może mówić o sporym pechu, ponieważ
w czwartym wyścigu został zdyskwalifikowany z powodu złamania

elementu trapezu, co spowodowało spadek z pozycji drugiej i uniemożliwiło mu nawiązanie walki
o najwyższą lokatę.
Regaty dyktowane były przez warunki pogodowe. W sobotę nie
udało się rozegrać żadnego wyścigu i w ostatecznej klasyfikacji
brano pod uwagę wyniku dotychczasowych 7 rozegranych biegów.
Na szczęście Hubert Mokrzycki
zapewnił sobie prowadzenie już
wcześniej i utrzymał je do końca.

KONIEC TEAMU
POL11
Mistrzynie świata w klasie 470, Agnieszka
Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczynska,
podjęły decyzję o zakończeniu współpracy.
Oświadczenie, w którym zawodniczki poinformowały o rozwiązaniu teamu POL11 ,
ukazało się 7 maja. Tłumaczą, że ich drogi,
jako partnerek sportowych rozchodzą się,
a decyzja jest przemyślana i ostateczna.
Skrzypulec i Mrózek Gliszczynska podziękowały też za dotychczasowe wsparcie
kibiców, rodzin, przyjaciół i sponsorów. Na
razie nie wiadomo, jak dalej potoczą się kariery sportowe żeglarek.
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"Od Rio większość moich myśli, planów
i ustawienia kalendarza było podyktowane #RoadToTokio, niestety teraz nie jestem w stanie powiedzieć czegokolwiek
o przygotowaniach do IO 2020. Działamy z PZŻ i próbujemy znaleźć rozwiązanie dobre dla każdego z osobna jak i dla
całej klasy 470 w Polsce" - komentuje
Irmina Mrózek-Gliszczynska.
Polska załoga istniała od 2014 roku, osiągając liczne sukcesy. Mają na koncie m.in. 10.
miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio
w 2016 roku, mistrzostwo świata w klasie
470 oraz zwycięstwo w regatach Pucharu
Świata w Gamagori w 2017 roku. W ostatnich tygodniach dziewczynom wiodło się
jednak gorzej – w kwietniowych regatach
o Puchar Księżniczki Zofii nie zakwalifikowały się do złotej floty i zajęły 25. miejsce.
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TRIUMF W HYERES
Złoto w klasie 49er załogi Buksak-Wierzbicki, złoto Zofii
Klepackiej oraz brąz Małgorzaty Białeckiej w klasie RS:X –
to rezultaty Polaków na zakończenie żeglarskiego Pucharu
Świata w Hyeres.
50. edycja żeglarskiego Pucharu
Świata w Hyeres przeszła do historii. Jubileuszowa odsłona tych regat
okazała się bardzo szczęśliwa dla
Polaków. Dla Klepackiej jest to już
trzecie z rzędu. Świetnie zaprezentowały się również dwie załogi w klasie 49er i jeszcze przed wyścigiem
medalowym obie miały szanse na
podium. Ostatecznie z wygranej cieszyli się Dominik Buksak i Szymon
Wierzbicki, którzy aż pięć z ośmiu
wyścigów kończyli w pierwszej piątce. To ich największy do tej pory sukces w karierze. Bardzo dobre piąte
miejsce zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, którym do trzeciej

lokaty zabrakło siedmiu punktów.
Dobry występ zaliczyła też Agata
Barwińska w klasie Laser Radial.
Do wyścigu medalowego ruszała
z ósmej pozycji i przypłynęła w nim
szósta , co pozwoliło jej ukończyć
regaty na siódmym miejscu.
Jubileuszowa odsłona regat, która
trwała od 24 do 29 kwietnia, była
wyjątkowa także z tego powodu, że
od przyszłego roku Hyeres zniknie
z cyklu Pucharu Świata i zastąpi
je włoska Genua. We francuskich
regatach wystartowało ponad 650
zawodników z 46 krajów, którzy rywalizowali w 11 klasach.

DAR MŁODZIEŻY WYRUSZYŁ W REJS
Mimo wielu znaków zapytania,
„Dar Młodzieży” 20 maja wyruszył
w roczną podróż dookoła świata.
Na żaglowcu wypłynęło kilkuset młodych osób z całej Polski.
Jednostka odwiedzi 21 portów
w kilkunastu państwach świata,
pierwszym z nich jest Tallin. Całe
przedsięwzięcie wsparła finansowo
Polska Fundacja Narodowa.
20 maja żaglowiec wypłynął z Gdyni do Tallina, 24 maja ma wyruszy
w rejs do Kopenhagi. W trakcie postoju w Danii nastąpi pierwsza wymiana
laureatów Rejsu Niepodległości i zamustrowanie drugiej grupy. 4 czerwca żaglowiec znajdzie się w Stavanger, gdzie postoi dwa dni i ruszy
do Szczecina, gdzie weźmie udział
w Światowych Dniach Morza. Tam
nastąpi kolejna wymiana uczest-

ników rejsu. Z pokładu zejdą też
praktykanci szkół morskich, których
zastąpią studenci II roku Wydziału
Elektrycznego AM. 14 czerwca żaglowiec wypłynie ze Szczecina do Bremenhaven i opuści Morze Bałtyckie.
Roczna wokółziemska wyprawa
„Daru Młodzieży” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Gdyni i Pallotyńskiej
Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Udział
w tym przedsięwzięciu weźmie ok.
1000 młodych ludzi – uczniów średnich szkół morskich ze Szczecina
i Świnoujścia, studentów Akademii
Morskiej w Gdyni i laureatów konkursu Rejs Niepodległości. Pierwszym
komandorem „Daru” podczas rejsu
jest kpt. Ireneusz Lewandowski.

WOLIŃSKA TRIUMFUJE
W DANII
Na początku maja w duńskim Klitmoller odbył się pierwszy przystanek
Danish Surf Tour - DSRF. Świetnie
w zawodach spisała się Karolina Wolińska, która zdeklasowała rywalki.
Oprócz Karoliny Polskę reprezentowali juniorzy Filip Szulikowski i Jasiu
Koszowski, z których ten drugi awansował do półfinałów.
- Kategoria Open Woman ruszyła po
finale Juniorów. Fale rozbujały się do
około 1,5m w setach i pompowały już

W ŚLIZGU!
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do zachodu słońca. W rudzie eliminacyjnej złapałam kilka ładnych fal,
które zagwarantowały mi pozycje leadera w finale. Heat finałowy wygrałam długą prawą falą na backside,
co było dla mnie trochę zaskoczeniem, bo do tej pory zdecydowanie
wolałam pływać frontside. Dziękuję
za wsparcie podczas mojego startu w Danii, za trzymane kciuki i za
wszystkie graty po zawodach. To
daje ogromną motywację!– podsumowuje Karolina Wolińska.
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DREWNIANE
WYSPY
Prywatna wyspa, a na dodatek niedroga i ekologiczna! Duńczycy
niedawno wprowadzili do portu w Kopenhadze pierwszą wyspę
(CPHØ1) stanowiącą cześć projektu Parkipelago. Łącznie ma
ich powstać aż dziewięć. Cel? Ożywienie tkanki miejskiej, aby
mieszkańcy mogli spędzać więcej czasu nad wodą.
TEKST: HALINA KONOPKA

Czym jest Parkipelago? To niewielkie drewniane
wyspy stworzone przez Marchalla Blechera z Australii oraz Magnusa Maarbjerga z kopenhaskiego studia Forkstrot. Cel? Przede wszystkim próba ożywienia akwenów, które jak dotąd nie były
w Danii szczególnie wykorzystywane. Głównym
założeniem projektu jest bycie dryfującą przystanią, a w przyszłości pełnoprawnym składnikiem
tamtejszego życia kulturalnego.
Pierwsze plany dotyczące realizacji projektu Parkipelago pojawiły się w 2016 roku, a niespełna

pół roku temu w południowej części basenu
wypełniającego przestrzeń między Zelandią
a Amagerem, zwodowano pierwszą prototypową wysepkę CPHØ1. To niewielka (powierzchnia około 20 m²) drewniana platforma
z lipą pośrodku, zbudowana ręcznie z lokalnie
pozyskanych materiałów. Prócz drewna do ich
stworzenia użyto m.in. plastikowych butelek
pochodzących z recyklingu. Z drewnianych
obiektów skorzystać mogą wszyscy, zmęczeni
żeglarze, wędkarzy czy po prostu osoby chcące się opalać.
Pływająca po kopenhaskich kanałach CPHØ1
to zaledwie początek inwestycji. Projekt Parkipelago w swym założeniu ma składać się
z ośmiu różniących się od siebie wysepek.
Ich rozmiary i zastosowania ogranicza tylko
wyobraźnia twórców. Wydaje się, że to bardzo
przyszłościowa koncepcja. Być może w niedalekiej przyszłości takie wysepki powstaną także
na polskiej Wiśle?

fot. MarshallB Blecher

Prywatne wyspy to hasło, które automatycznie
kojarzy się z niebotyczną sumą pieniędzy oraz
sporym nakładem pracy, o czym nie raz już się
przekonaliśmy. Pamiętacie, jak kilka lat temu
w Dubaju w spektakularny sposób utopiono kilkanaście miliardów dolarów, gdy sieć sztucznych
wysp skończyła pod wodą? Teraz niekoniecznie
musi tak być. Wydaje się, że Duńczycy znaleźli
rozwiązanie idealne -„Parkipelago”.

MIESZKANIE
NA DŹWIGU
fot. Materiały prasowe

Co powiecie na mieszkanie na dźwigu?
W Amsterdamie jest to możliwe i to z widokiem
na port! Zniszczona podczas II Wojny Światowej
maszyna teraz pełni rolę hotelu.
TEKST: HALINA KONOPKA

fot. Materiały prasowe

Innowacja prosto z Amsterdamu. W Holandii jeden z portowych dźwigów zyskał drugie życie.
Apartament o nazwie „The Yays” szybko zyskuje
popularność wśród osób lubiących alternatywną
turystykę. Za projekt odpowiada Edward Van Vilet.
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Widok z industrialnego wnętrza rozpościera się
zarówno na część portową, jak i miejską wyspę
KNSM. Samo wnętrze jest już jednak schludne
i eleganckie. W środku znajdują się dwie sypialnie,
łazienka z wanną i osobnym prysznicem, salon
oraz kuchnia z jadalnią, a to wszystko na 40 m2.
Cena? Jedynie 3000 zł za dobę. Jednak czego
się nie robi dla prawdziwej przygody. Kto wie, być
może w Szczecinie lub Gdańsku powstanie podobna alternatywa?
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FRANCUSKA ELEGANCJA I PRESTIŻ NA POLSKIM WYBRZEŻU

Produkty dostępne w sklepie internetowym ramatuelle.pl
Quadrille Hotel & Spa ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia
Wkrótce dostępne również w sklepach stacjonarnych w Sopocie
Zapraszamy do współpracy sklepy i salony
z całej Polski i Europy wschodniej oraz e-sklepy
Więcej informacji szukaj na www.ramatuelle.pl

WYDARZENIA
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fot. Daria Pawęda

WYDARZENIA

ZROBIŁ
SZYMON
TO!

KUCZYŃSKI
OPŁYNĄŁ
ŚWIAT
Zakończył się jeden z największych wyczynów
w polskim żeglarstwie. Szymon Kuczyński
dopłynął do portu w angielskim Plymouth,
z którego wyruszył w sierpniu 2017 roku i tym
samym zamknął pętlę wokółziemską. Był to
samotny rejs bez zawijania do portu na jachcie
bez silnika. Kuczyński płynął na małym, nieco
ponad sześciometrowym Maxusie 22 - najmniejszym w historii takich rejsów. Dotychczas
tylko dwóch Polaków samotnie opłynęło świat
bez zawijania do portu. Byli to Henryk Jaskuła
i Tomasz Lewandowski.
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EKSTRAKLASA
KLUBOWA?
TEKST: MACIEJ CYLUPA

fot. Robert Hajduk

Każdy z nas wie jak wygląda klub żeglarski. Każdy z zazdrością
ogląda wspaniałe siedziby klubowe, oszklone restauracje z widokiem
na wodę, tarasy na przystani, zacumowane jachty i motorówki,
dumnie powiewające proporce klubowe, klimatyczne sale klubowe
i zgromadzone trofea. Tak jest w wielkim żeglarskim świecie. Jak
jest w Polsce? Zastanawia się Maciej Cylupa, organizator Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej.
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MARZENIA
A RZECZYWISTOŚĆ
Przynależność do klubu żeglarskiego zawsze wiąże się z prestiżem. Czasem
większym, czasem mniejszym. Są kluby bardzo elitarne, ale też i otwarte. Jednak na wodzie spotykają się wszyscy i są równi, szczególnie gdy
uczestniczą w takich projektach jak Ligi Żeglarskie, gdzie nie ma różnic
sprzętowych i budżet nie decyduje o wygranej. Oczywiście start w barwach
swojego klubu wiąże się z dumą i honorem. Czasem trzeba mocno i długo
walczyć, aby dostać prawa reprezentowania klubu na arenie krajowej, a potem międzynarodowej. Klub wspiera, pomaga, tworzy warunki i środowisko
dla ambitnych i zdolnych, członkowie też pomagają, kibicują, wspierają czy
to pracą, czy finansowo czy choćby w poszukiwaniu sponsora. Z założenia działają na rzecz klubu, ich wspólnej dumy i części życia. I naturalnie
uśmiech im pojawia się, gdy przedstawiciel klubu wygrywa i do kolekcji
trofeów trafia kolejny puchar, statuetka czy dyplom.
Taki obraz działania klubów mam przed oczami i miałem go w chwili, gdy
zaczynaliśmy projekt Polska Ekstraklasa Żeglarska, czyli pierwsze w historii
Klubowe Mistrzostwa Polski PZŻ. Idea ligi żeglarskiej, wzorem innych
dyscyplin, gdzie zawodnicy w ramach klubu zdobywają tytuł dla klubu i dla
siebie nie jest niczym nowym, a w żeglarstwie zaczęło się to rozwijać około
5 lat temu w Niemczech. Tam teraz są 2 ligi po 18 klubów, a do rywalizacji
kandydują kolejne.

W ŚLIZGU!
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JAK JEST W POLSCE?
Po 3 latach wiemy, że mechanizm klubowy nie działa.
Wszystkie startujące ekipy oczywiście pływają w barwach jakiegoś klubu, ale paradoksalnie to nie klub jest
inicjatorem. To są indywidualne inicjatywy, prywatne
osoby, które namawiają klub aby je poparł. Lub po prostu
startują w jego barwach, a klub często dowiaduje się
o tym po fakcie. Bywa też tak, że załoga nawet szuka
jakiegoś klubu, w którego barwach mogłaby wystąpić.
Czemu tak się dzieje? Stawiamy sobie to pytanie bardzo
często i co ciekawe odpowiedzi jednoznacznych nie
ma. Problem jest wielowarstwowy, wielowątkowy, tkwi
w historii i sposobie działania klubów, mentalności
potencjalnych uczestników oraz pewnie w ekonomii.
Pokusiłem się o listę grzechów głównych:

1

3

.Brak potrzeby – kluby nie postrzegają wspomnianej ekstraklasy jako możliwości promocji
klubu i zwiększenia budżetu. Nie czują prestiżu
i korzyści z tego, że ich załoga bierze udział
w regatach rangi Klubowych Mistrzostw Polski. Może to
wina organizatorów Ekstraklasy, może nie zadbaliśmy
o odpowiedni wizerunek i kreacje rangi. Porównujemy
nasze działania do bliźniaczych lig w Zachodniej Europie,
tam frekwencja wzrosła natychmiast, mimo że działania
były podobne lub nawet mniejsze.

4

Brak ambicji – niestety wiele załóg, które
pojawiło się w ekstraklasie po paru regatach
przestało przyjeżdżać. Często są to załogi, które
zmontowane z grupy przyjaciół w konfrontacji

fot. Materiały prasowe

.Ekonomia – kluby żyją ze składek oraz podstawowych usług, typu: wynajem pomostu,
hangaru, miejsca na zimowanie czy domku
na weekend. To wystarcza ledwo na bazowe
utrzymanie infrastruktury klubowej. Pozostałe działania to np. dodatkowo finansowane sekcje regatowe,
gdzie rodzice płacą za trenera, sprzęt, czy wyjazdy. Nie
ma w budżecie klubu kasy na wystawienie reprezentacji w regatach takich jak np. ekstraklasa. Co gorsza,
nie pomysłu skąd ją wziąć, bo czasem nawet nie ma
chęci, aby taki pomysł realizować.

2

.Brak promocji, PR, pozyskiwania sponsorów
– na palcach jednej ręki można policzyć w Polsce kluby, które starają się promować siebie,
swoje osiągnięcia, zawodników, żeglarzy itp.
A jeśli już to robią to nie jest to działanie nastawione na
pozyskiwanie sponsorów, partnerów i zdobycie dodatkowych funduszy. Czemu? Brak czasu, praca w klubie
to hobby, brak wiedzy jak to robić efektywnie, a jak już
znajdzie się jakiś sponsor to przeważnie jest to firma
jednego z klubowiczów.
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fot. Karol Kacperski

z czołówką krajową typu Sawicki, Zbroja, Górski, Szymik czy
Stańczyk po prostu dostały tzw. tęgie lanie. To ich zniechęciło
do startu i nauki, a przecież nie ma lepszego sposobu na naukę
i poprawę umiejętności niż obcowanie z lepszymi. Oczywiście są
wyjątki, np. wspomniany już kiedyś Dżygit z Białegostoku – po
pierwszych startach i plątaniu się na końcu, po 2-3 sezonach
zaczynają mieszać w czołówce. Ba, nawet zaczęli się szkolić
i pływać w meczach, z sukcesami. Da się, ale podeszli do problemu ambitnie i na zdrowych zasadach.

5

Brak organizacji – wielu byłych, doskonałych, znanych
zawodników z klas sportowych Finn, OK, 420, czy
470 często dzwoni, pyta i deklaruje, że to jest super
inicjatywa, że można się pościgać na dobrym poziomie,
na dobrym sprzęcie i wrócić do „regacenia się” po latach przerwy.
Niestety na tym się kończy, bo ciężko znaleźć czas i jeszcze 3-4
innych do załogi. Smutne, bo w każdym klubie z sekcja sportową
znalazłoby się co najmniej kilku takich byłych, dobrych zawodników, którzy chętnie by „odrdzewieli” i chwycili za przedłużkę.

6

Nagroda to problem – paradoksalnie często
problemem jest wygrana, która daje kwalifikacje
i możliwość startu w Sailing Champions League,
czyli Lidze Mistrzów. To właśnie szansa startu
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z innymi czołowymi klubami w całej Europy w jednym
z prestiżowych klubów żeglarskich w Porto Cervo, St.
Moritz czy St. Petersburgu. Problemem jest budżet, bo
samo wpisowe to koszt 1000 euro plus dojazd i pobyt
w miejscu, które do tanich nie należy. Efekt jest taki, że
wielu musi zrezygnować, bo nie stać ich na wydanie 15-20
tys. zł za weekend.

7

Historia – wciąż jeszcze tkwimy w przekonaniu, że
to klub ma nam coś dać, zorganizować , zapewnić.
To się zmienia. Niestety czasy są takie, że jeśli
sami sobie tego nie zorganizujemy to klub nic nie
załatwi. Ważne jest to, aby klub pomógł, lub przynajmniej
nie przeszkadzał, bo takie przypadki też znamy.
Poruszyłem trudne problemy, bardzo pobieżnie i pewnie
wielu osobom się to nie spodoba, wielu będzie miało inne
zdanie, a paru się obrazi i uzna mnie za aroganta i mądrale. Jednak chyba wszyscy co do jednego się zgodzimy, że
każdy chciałby, aby nasze kluby wyglądały jak czołowe
kluby włoskie, niemieckie, brytyjskie, czy francuskie. A ja
marzę o tym, aby każdy z nich walczył o miano najlepszego w Polsce, chwalił się sukcesami i zaistniał na rynku
marketingu sportowego. Czego wszystkim życzę.
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Rs:x

470

Finn

Kiteboarding

Może, ale nie musi
być to RS:X,
najprawdopodobniej
będzie to konstrukcja
z foilem

W ŚLIZGU!
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Męska 470 zostaje
zastąpiona przez jacht
dwuosobowy w formule
mieszanej, natomiast
zamiast damskiej 470
pojawia się kiteboarding
w formule mieszanej

Finn zostaje zastąpiony przez jednoosobowy jacht
w formule mieszanej,
stąd może to być
Finn, ale może to być
również inny jacht
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NADCHODZI
KAJT!
NOWE
KONKURENCJE
NA IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH
W 2024

26

TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Jedno jest pewne, za 8 lat na igrzyskach
zadebiutuje kiteboarding. Taką decyzję
pojęła Międzynarodowa Federacja Żeglarska
World Sailing na posiedzeniu w Londynie.
Konkretne klasy, które zostaną przypisane
konkurencjom poznamy w listopadzie.
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W poniedziałek 14 maja Międzynarodowa Federacja
Żeglarska World Sailing opublikowała konkurencje żeglarskie, które znajdą się w programie igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wcześniej przez ostatnie
kilka miesięcy poszczególne narodowe związki żeglarskie, związki klas, a także prezydent World Sailing
składali swoje wnioski, dotyczące wyboru poszczególnych konkurencji na igrzyska w Paryżu. Ostatecznie
dyskutowano nad 68 wnioskami, które zawierały różne
pomysły. Finalnie wybrano aż pięć konkurencji, nad
którymi komisja World Sailing będzie prowadziła dalsze dyskusje. W Paryżu w 2024 roku zobaczymy męski
i żeński windsurfing, lecz niekoniecznie RS:X.
- Decyzja o pozostaniu windsurfingu na letnich igrzyskach olimpijskich mnie nie dziwi – podkreśla Paweł
Tarnowski, mistrz Europy w klasie RS:X. - Żeglarstwo
deskowe bardzo dynamicznie rozwija się i ma na całym
świecie rzesze fanów, chociażby od niedawna właśnie
w konkurencji foil..., a czy to będzie nowa klasa olimpijską na Paryż 2024? Okaże się za kilka miesięcy. Jedno
jest pewne. Nie byłoby to złe rozwiązanie. Hydrofoil to
nowa epoka żeglarstwa! Jedynym problemem z mojego punktu widzenia staje się dolny limit wiatru oraz
organizacja zawodów w miejscach, w których często
występuje ten problem – podkreśla.

- Jeśli będzie to sensowna, fajna konkurencja jak np. to
co robimy w PWA (foil w słabym, slalom w silnym wietrze na nowoczesnym, najszybszym sprzęcie prawie
bez ograniczeń) to czemu nie. Jeśli będzie to kolejny
w stylu RS:Xa monotyp/wymysł w stylu „jeden zestaw
na każde warunki, ale w żadnych nie jest dobry” to wolę
zostać przy PWA. Z tego jednak co wiem lobby jest raczej w stronę tego pierwszego. Czasu jeszcze sporo,
a życie potrafi szybko się zmieniać, więc zobaczymy –

Kolejną zmianą jest zastąpienie jednoosobowego
jachtu męskiego wagi ciężkiej Finna przez jednoosobowy jacht w formule mieszanej (Finn lub inna klasa).
Na ten moment nie wiadomo czy Finn zostanie wykluczony z igrzysk.
- Do tej pory Finn jako klasa wypełniał konkurencję Men
Heavyweight Singlehanded Dinghy, czyli jednoosobowej łódki dla ciężkich mężczyzn. Teraz nazwa konkurencji, która wchodzi w to miejsce to Mixed Oneperson
Dinghy. Sugestia sprzętu dla mężczyzn w tej konkurencji, wg Propozycji M22-18, to właśnie Finn, a dla kobiet
ma to być nowy sprzęt. O tym jaki to będzie sprzęt, WS
zadecyduje w listopadzie. Spodziewałem się, że Finn
może wypaść całkiem, bo było silne lobby przeciwko
zarówno Finnowi jak i 470, a na korzyść kite i łódek
pełnomorskich, więc cieszę się że moja klasa na razie
wciąż może pozostać w programie IO. Czekam cierpliwie na finalne ustalenia z nadzieją, że przy okazji tych
zmian nie zgubimy piękna samej żeglarskiej rywalizacji
– komentuje Piotr Kula, olimpijczyk klasy Finn.
Zmiany dotknęły też dwuosobową klasę 470. W miejsce oddzielnej do rej pory rywalizacji załóg męskich
i żeńskich pojawi się jedna – mieszana, a zwolnione miejsce zajmie kiteboarding, również w formule
mieszanej, czyli wspólnie startować będą kobiety
i mężczyźni. Wspólna rywalizacja kobiet i mężczyzn
staje się najwyraźniej priorytetem dla ISAF. W Paryżu
w 2024 roku w tej formule mają być rozgrywane już
cztery konkurencje. Ponadto będą już tylko po trzy oddzielne dla pań i panów.
Finalne decyzje mają zapaść w listopadzie tego roku.
Obszerny wywiad z Tomaszem Chamerą, prezesem PZŻ,
na www.wslizgu.pl

fot. Materiały prasowe

fot. Robert Hajduk

Wydaje się, że zmiana RS:X na inną formę może być
też szansą dla zawodników na co dzień ścigających
się w Formule Windsurfing lub PWA.

komentuje zmianę Maciej Rutkowski, najlepszy polski
zawodnik PWA.
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ZBIERAJĄ NA
MARZENIA
Polska załoga Bendyk Świtajska Sailing startująca na
olimpijskim katamaranie – Nacra 17, robi wszystko,
żeby zrealizować swoje marzenia. Ich głównym celem
są Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Jednak, aby
wystartować konieczne jest zdobycie kwalifikacji na
imprezie rangi mistrzowskiej. Pierwszą okazją będą
Mistrzostwa Świata w Aarhus – pierwsza ósemka
zdobywa kwalifikacje do Tokio. Z powodu braku wystarczających środków finansowych team otworzył
projekt crowdfoundingowy. Część funduszy zapewnia
Polski Związek Żeglarski oraz zewnętrzni sponsorzy,
jednak do zamknięcia budżetu potrzebują 30 tys. zł.
Szczegóły na:

fot. Karol Kacperski

www.polakpotrafi.pl/projekt/bendyk-switajska-sailing
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Około 7 miesięcy trwała
współpraca Polskiej Fundacji
Narodowej i Fundacji Navigare
Mateusza Kusznierewicza
przy projekcie Polska 100.
W kwietniu strony ogłosiły
zerwanie współpracy. –
Gdybym wiedział, że Mateusz
Kusznierewicz ma problemy
z komornikiem to nie byłoby
współpracy – oświadczył
wicepremier Piotr Gliński.
Kusznierewicz winę widzi
z kolei po stronie PFN.
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ

POLSKI 100
NIE MA,
TAJEMNICA
POZOSTAJE
30

fot. Materiały prasowe

Jeszcze w kwietniu b.r. nic nie zapowiadało takiego końca
sprawy. Ekipa pracująca przy projekcie informowała o trwającym
rebrandingu pozyskanego wcześniej jachtu. Na profilu Polska100
pojawiły się zdjęcia jednostki klasy V70 w czerwonych barwach.
Trwało kompletowanie załogi. Nagły koniec nastąpił 7 maja.
„Polska Fundacja Narodowa kończy współpracę przy projekcie
Polska 100 z Fundacją Navigare i Mateuszem Kusznierewiczem.
To skutek utraty zaufania PFN zarówno do Pana Kusznierewicza
jak i do związanej z nim fundacji.” Takie oświadczenie ukazało się
7 maja. Wystosowała je Polska Fundacja Narodowa. Informacje
o zakończeniu współpracy szybko potwierdziła na portalu społecznościowym druga strona – „Umowa między PFN a Fundacją
Navigare wygasła 30 kwietnia z mocy prawa, ponieważ PFN nie
wywiązał się z zobowiązania zakupu jachtu w tym terminie. Warunkiem realizacji projektu Polska 100 był zakup przez PFN jachtu
i warunku tego PFN nie spełnił. Fundacja Navigare niezależnie od
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doniesień medialnych przez ostatnie tygodnie wzywała bezskutecznie PFN do wykonania umowy”.
OŚWIADCZENIE KONTRA OŚWIADCZENIE
Projekt Polska100 od początku nie miał dobrej prasy. Ogłoszony w październiku 2017 roku podczas konferencji prasowej na
Stadionie Narodowym przez Mateusza Kusznierewicza wraz
wicepremiera Piotra Glińskiego nie wzbudził wielkiego zainteresowania głównych mediów. Przedstawiono plan: zakup oceanicznej
jednostki regatowej klasy V70, 2 lata rejsu i 40 krajów. Cel – promocja Polski z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości w 100
portach świata. Kolejny: udział i wygranie – jak zapowiadał sam
Kusznierewicz - kilku ważnych regat, w tym Sydney – Hobart czy
Fastnet. Po konferencji projekt medialnie zszedł do podziemia,
a obydwie fundacje niezwykle oszczędnie lub w ogóle nie udzielały informacji. W marcu Gazeta Wyborcza ujawniła szacowany
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fot. Radek Pietruszka PAP
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budżet: 20 mln zł. Po tekście w ogniu krytyki znalazł się
projekt, jego kapitan Mateusz Kusznierewicz oraz sponsor
– PFN. Krytyce poddano nie tylko realność samych założeń,
ale także samą instytucję wykładającą kasę. Wizerunkowi
Polska 100 nie pomagało całkowite utajnienie informacji.
Słabe strony tego projektu szczegółowo analizowaliśmy
w poprzednim wydaniu W Ślizgu!
Po ogłoszeniu zerwania współpracy polityka informacyjna nie zmieniła się. Strony ograniczyły się do wydania
sprzecznych ze sobą oświadczeń. Jako pierwsza komunikat
o „utracie zaufania do Navigare” wystosowała PFN.
„7 maja 2018 r. otrzymaliśmy od Fundacji Navigare informację, że 8 maja zarząd Navigare zamierza złożyć wniosek
do sądu o ogłoszenie upadłości. Niestety w ostatnich
tygodniach otrzymaliśmy szereg niepokojących sygnałów
o niewywiązywaniu się przez Navigare z dotychczasowych
ustaleń i deklaracji. Jednocześnie 9 kwietnia trafiło do nas
pismo o postępowaniu komorniczym prowadzonym wobec
Mateusza. Kusznierewicza. Pod koniec kwietnia dotarły
do nas także informacje z których wynika, że przynajmniej
część załogi jachtu nie otrzymuje zwrotu kosztów ani
wynagrodzeń oraz, że Navigare nie uregulowała wszystkich
faktur za rebranding i osprzęt jachtu. Jednocześnie z otrzymanych dokumentów wiemy, że do przedsiębiorstw Prezesa
Zarządu Navigare Piotra Obidzińskiego oraz powiązanych
z Mateuszem Kusznierewiczem, opłacone zostały faktury
w wysokości ponad 185 tysięcy złotych w tym „z tytułu projek-

32

tu na wodzie” – co trudno jest obecnie zrozumieć skoro projekt
jest w fazie przygotowawczej.”
Fundcacja zapowiedziała jednocześnie kontynuację projektu
bez udziału Navigare i Mateusza Kusznierewicza.
Organizatorzy Polska 100 odpowiedzieli oświadczeniem
na Facebooku. Ich zdaniem umowa wygasła, bo PFN nie
kupiła jachtu w ustalonym terminie. Odnieśli się też do
innych zarzutów.
„To na zlecenie PFN, blisko 20 osobowa załoga zatrudniona
przez Fundację Navigare rozpoczęła wcześniej proces przygotowań jachtu do rejsu oraz rebrandingu. Wszystkie prace były
prowadzone na zlecenie PFN, pod nadzorem PFN a kontrolę
i akceptację nad wydatkami sprawował przedstawiciel PFN. Do
tej pory PFN nie pokryła wydatków Fundacji Navigare poniesionych na remont jachtu, czym doprowadziła Fundację Navigare,
instytucję działającą od blisko dekady, do upadku. Załoga oraz
firmy zaangażowane do projektu, w Polsce i za granicą, czekają
wciąż na zaległe wynagrodzenia. Budżet projektu, w tym
wynagrodzenia załogi oraz osób prowadzących projekt były
akceptowane przez PFN. Podczas licznych spotkań, przedstawiciele zarządu PFN wielokrotnie złożyli wobec przedstawicieli
Fundacji Navigare zobowiązanie do pokrycia zobowiązań
powstałych na skutek przeciągającej się transakcji zakupu
jachtu. Fundacja Navigare przedstawiła PFN natychmiast
wszelkie informacje finansowe przy całkowitym milczeniu PFN
od marca. „ – napisali szefowie Polska 100.
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PROJEKT
W NOWEJ
FORMULE?
Próbowaliśmy wyjaśnić rozbieżności
podawane w oficjalnych komunikatach. Wystąpiliśmy do PFN
z prośbą o wyjaśnienie dokładnych
okoliczności zerwania współpracy,
ile środków zostało wydanych do
tej pory, czemu nie kupiono jachtu,
czy też w jaki sposób projekt ma być
kontynuowany. PFN nie odpowiedziała na nasze pytania.
„PFN udzieliła w dotychczasowych
oświadczeniach wszelkich informacji, jakie mogła przekazać do
wiadomości publicznej. Współpraca
z Navigare została zakończona.
O szczegółowych planach promocji
Polski poprzez udział w regatach
żeglarskich poinformujemy Państwa
po stworzeniu nowej formuły projektu” – przyszła krótka odpowiedź.
Z kolei rzecznik prasowy projektu
Polska 100 Pawł Prus poinformował nas, że nie pracuje już przy
projekcie. Mateusz Kusznierewicz i fundacja Navigare również
nie udzieliła żadnych informacji.
Szczątkowe wyjaśnienia pojawiły
się tylko w głównych mediach.
Mateusz Kusznierewicz twierdzi,
że PFN nie sfinalizowała jeszcze
kupna jachtu i nie zapłaciła za jego
remont. Tymczasem osoby związane z PFN twierdzą zupełnie coś
innego. - Gdybym wiedział wcześniej, że Kusznierewicz ma problem
z komornikiem, to nie byłoby mowy,
żeby Polska Fundacja Narodowa
podpisała z nim umowy finansowe
- powiedział w TVP Info minister
kultury i dziedzictwa narodowego
Piotr Gliński. Z kolei w wywiadzie
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z PAP podkreślił, że „w sytuacji
braku zaufania trudno jest kontynuować projekt” - komentując zerwanie
współpracy ze sportowcem przy
projekcie „Polska100”. - Mateusz
Kusznierewicz nie powiedział nam,
że ma osobiste problemy finansowe. 9 kwietnia do zarządu fundacji
przyszło pismo dotyczące kwestii
komorniczych związanych z panem
Kusznierewiczem. To jest bardzo obciążające, bo to jest taka sytuacja,
że komornik szuka źródeł, z których
mógłby pobrać jakieś, dość duże
zaległości związane z osobą pana
Kusznierewicza – wyjaśnił Gliński.
Szef Polska100 deklaruje jednak, że
o zakończeniu projektu dowiedział
się z mediów.– Bardzo przykra informacja, o której dowiedziałem się
z mediów – skomentował w wywiadzie dla RMF FM Mateusz Kusznierewicz doniesienia płynące z PFN.
Żeglarz zapewnia jednak, że jako
człowiek honoru spłaci wszystkie zobowiązania, nawet jeśli nie
dostanie pieniędzy z PFN. - Ta cała
sytuacja jest dla mnie jak zły sen.
Nie zrealizuję projektu, nie popłynę
w rejs dookoła świata. Taką informację dostałem od naszego partner
strategicznego, czyli Polskiej Fundacji Narodowej. Podjąłem decyzję,
że spłacę wszystko, nawet jeśli do
Navigare nie wpłyną żadne pieniądze z PFN. Biorę pełną odpowiedzialność za ten projekt, choć wiem,
że nie wezmę w nim udziału. Muszę
zacząć życie od nowa– wyznał
Mateusz Kusznierewicz w wywiadzie
dla radia RMF FM.
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			WISŁĄ

To już pewne. Na żeglarskiej mapie
Gdańska pojawi się nowe miejsce dla
żeglarzy i motorowodniaków. W 2019
roku w Rudnikach nad Martwą Wisłą
powstanie Jacht Marina Gdańsk.

fot. Materiały prasowe

TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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W Rudniach nad Martwą Wisłą ma powstać marina na
120-140 jachtów wraz z zapleczem. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia jest Jacek Chabowski, prezes spółki
Jacht Marina Gdańsk, znany gdański regatowiec, który
jako skipper jachtu „Polled 2” zwyciężał m.in. w Pucharze Bałtyku Południowego.
- Założenie mamy takie, żeby tyle samo miejsc postojowych było na wodzie ile będzie na lądzie. Dzięki
temu możemy jachty przyjmować jako rezydentów
przez cały rok. Udało się znaleźć odpowiednie miejsce oraz dwóch dodatkowych inwestorów, bo sam
nie byłbym w stanie udźwignąć takie inwestycji –
podkreśla Chabowski.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy planowane jest
odtworzenie głębokości przy nabrzeżu technicznym do
głębokości 4 metrów, obecnie wynosi około 2 metrów.
W sierpniu ma zostać otwarta część lądowa, służąca
do zimowania jachtów, a na początku 2019 roku mają
rozpocząć się prace przy budowie pomostów oraz
pomieszczeń mariny.
Choć na terenie spółki w gdańskich Rudnikach mariny
jeszcze nie ma, to żeglarskie życie już się tam toczy.
Istniejące betonowe nabrzeże techniczne póki co służy
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jachtom, które przypływają do dwóch firm serwisowych – Sailing Factory i Yachtfinishing. Ich obecność
oraz dzierżawa terenu dla innych podmiotów ma być
gwarancją, że inwestycja się zwróci. Choć możliwe,
że więcej firm serwisowych w Jacht Marinie Gdańsk
się nie pojawi, to na pewno będzie ona otwarta dla
innych podmiotów. Prawdopodobnie Sailing Factory
będzie prowadziła szkolenie żeglarskie. Marina będzie
również otwarta na małe łódki.
- Na pewno pojawi się oferta dla dzieci i młodzieży –
mówi Jacek Chabowski. - Tym bardziej, że rozlewisko
na wschód od mostu wantowego jest bardzo dobre dla
tego rodzaju działalności szkoleniowej. Mimo, że jest
jakiś ruch statków po torze wodnym, to akwen jest stosunkowo bezpieczny – jest osłonięty i musi być silny
zachodni wiatr, żeby rozbudowała się fala. W każdych
innych warunkach problemu nie ma.
Według planów w Jacht Marinie Gdańsk życie żeglarskie ma się toczyć przez cały rok. Jednym z pomysłów
jest utworzenie klubu żeglarskiego. Nie jest to jedyna
nowa inwestycja na terenie Pomorza. Fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego mają również wspomóc rozbudowę
infrastruktury m.in. w Wiślince i Sopocie.
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czyli coś,
o czym marzy
każdy sportowiec
Powszechnie wiadomo, że umysł sportowca to potężne narzędzie, które pomaga osiągnąć sukces lub stanowi element,
który może decydować o porażce. Jednym z filarów niezbędnych do tego, aby zawodnik był w stanie wykorzystać siłę
swojej psychiki w treningu i podczas zawodów jest szeroko
rozumiana pewność siebie i swoich działań. Ma ona ogromny wpływ na wiarę w siebie i poczucie własnej skuteczności.
Kiedy któryś z tych elementów ulegnie zachwianiu, wówczas
z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić o sytuacji
trudnej, a czasami nawet o kryzysie.

DARIA ABRAMOWICZ
Psycholog sportowy, kiedyś zawodniczka i trener, od wielu lat
związana z żeglarstwem. Dziś
pracuje między innymi z reprezentantami Polski w wielu dyscyplinach, pomaga spełniać sportowe
marzenia i pokazuje, że prawdziwe
mistrzostwo zaczyna się w głowie.

Wielu zawodników rywalizujących na najwyższym sportowym poziomie deklaruje doświadczanie trudności w zakresie
wiary w siebie oraz poczucia skuteczności. Czy mistrz sportu
powinien być zawsze pewny siebie i swoich umiejętności? Czy
nie może doświadczać niepewności? Warto pamiętać o tym,
że sportowiec to przede wszystkim człowiek, który niezależnie
od wieku i poziomu zaawansowania, spotyka się na swojej
drodze sportowej z wieloma trudnościami i przeszkodami.
Choć z reguły kiepski treningowy dzień, gorszy dzień na zawodach, zły nastrój czy splot nieszczęśliwych okoliczności mijają
i sportowcy są w stanie poradzić sobie z negatywnymi sytuacjami samodzielnie, czasami taka chwila może zamienić się
w coś większego, co przysporzy trudności, które przerastają
zawodnika. Spirala negatywnych zdarzeń i trudnych emocji,
kiedy sportowiec ma poczucie utraty kontroli, doświadcza złości, frustracji, żalu lub smutku, a także otrzymuje wymierny sygnał gorszej dyspozycji w postaci gorszego wyniku czy porażki zaczyna często wpływać na inne obszary życia zawodnika
(poza sportem). Warto więc zwracać uwagę na nawet drobne
trudności stające na drodze zawodników. Warto o nich rozmawiać i spróbować nabyć narzędzia, które pozwolą efektywnie
radzić sobie w trudnych sytuacjach i pielęgnować poczucie
własnej wartości oraz wiarę w siebie i swoje możliwości.
Brak pewności i wiary w siebie może objawiać się w różny sposób. Najważniejsze, aby sportowiec dokładnie obserwował
własne zachowanie i zwracał uwagę na emocje towarzyszące
treningom i zawodom. Bardzo wiele może zauważyć trener,
który doskonale zna zawodnika i często potrafi dostrzec nawet niewielkie zmiany w jego zachowaniu. Objawy trudności
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związanych z wiarą w siebie mogą pojawiać się stopniowo lub
w sposób nagły. Nie da się jednoznacznie zdefiniować okoliczności, w których można się ich spodziewać, ponieważ jest to kwestia
indywidualna w przypadku każdego zawodnika. Z pewnością jednak trudności mogą pojawiać się w sposób cykliczny, szczególnie
w przypadku wyzwań pojawiających się w karierze sportowca.
Brak wiary w siebie często bywa związany z obniżoną motywacją
do działania, a także z ogólnym pogorszeniem nastroju.
U zawodników doświadczających braku pewności siebie lub trudności z wiarą w siebie i poczuciem skuteczności pojawiają się często symptomy związane z odmową występowania w zawodach,
niechęcią do wykonywania elementu technicznego, który sprawia
trudność (np. techniki żeglowania na kursach wolnych), spóźnianiem się na treningi (mimo tego, że do tej pory zawodnik był punktualny). Wymienione zachowania pogarszają efektywność i pokazują, że zawodnik „nie robi postępów”. Tworzy się więc swego
rodzaju błędne koło, które utwierdza sportowca w przekonaniu, że
nie osiągnie dobrego wyniku, nie nauczy się techniki, nie poprawi
rezultatów. Co zrobić, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pojawiają się opisane przeze mnie trudności? W jaki sposób radzić
sobie z pojawiającymi się objawami obniżenia poczucia pewności
siebie i wiary we własne siły? Kto może to zrobić?
JAK RADZIĆ SOBIE Z BRAKIEM POCZUCIA SKUTECZNOŚCI
I WIARY WE WŁASNE SIŁY?

lub poszczególne, konkretne umiejętności najlepiej sprawdzają
się komunikaty zawierające instrukcje „techniczne” („Dobierz
żagiel.”, „Odchyl się do tyłu” itp.). Tego typu forma dialogu okazuje się być bardziej skuteczna od zdań motywujących. Komunikaty mające za zadanie zmotywować zawodnika („Daj z siebie wszystko!”, „Jeszcze trochę, walcz.”) lepiej sprawdzają się
w przypadku zadań wymagających siły, wytrzymałości i takich,
które trwały długo. Drobne, proste zdania, czasami pojedyncze
słowa lub zwroty (tzw. słowa-klucze) pomagają radzić sobie
z lękiem, stresem i brakiem wiary w siebie.
"Polityka małych kroków"
Zdecydowanie zaleca się rozkładanie złożonych zadań, które
często bywają przyczyną obniżającego się poczucia skuteczności i pewności siebie, na czynniki pierwsze. Jeśli sekwencja
ruchów stanie się pojedynczymi puzzlami, które analizujemy
oddzielnie (często za pomocą kamery, zdjęć, rysunków itp.),
nauczanie może stać się bardziej efektywne, a frustracja zawodnika może zostać w pewnym stopniu zredukowana. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z punktu widzenia teorii
i metodyki sportu, ponieważ zmiana treningu na jakościowy
(w skrajnej formie) może przynieść doskonałe efekty, nawet
jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się być to krokiem w tył
w procesie treningowym.
Powrót do przeszłości

Trener
Jak już wspominałam, często osobą, która jako pierwsza zauważa symptomy nadciągających trudności jest trener. Jako bardzo ważna postać w życiu zawodnika, trener ma na niego duży
wpływ. Jego słowa, podejście, postawa, gesty, a więc sposób komunikacji wpływają na poczucie wartości i wiarę zawodnika we
własne siły. Poza komunikacją bardzo ważnymi umiejętnościami są metody motywowania zawodnika i uczenia go. W sytuacji,
w której sportowiec doświadcza frustracji wynikającej z problemów z opanowaniem przytoczonego powyżej żeglowania na
kursach wolnych, trener może powiedzieć: „I znowu popełniłeś
ten sam błąd, co poprzednio. Czy to naprawdę takie trudne, zrobić to dobrze choć raz?”.
Wizualizacja
Wielu sportowców i trenerów uważa dziś, że wizualizacja stanowi
nieodłączny element procesu szkoleniowego. W przypadku pracy nad poczuciem pewności siebie, wiarą w siebie i poczuciem
skuteczności tajemnica sukcesu wizualizacji polega na tym, aby
wyobrażać sobie wykonywanie zadań zakończone sukcesem.
Powtarzanie sekwencji ruchów, zadań, wyścigów itd. w wyobraźni
da zdecydowanie więcej pewności w sytuacji, w której zawodnik
stanie przed koniecznością zrealizowania określonego zadania
podczas zawodów.
Dialog wewnętrzny
Dialog wewnętrzny to narzędzie, które może przynosić doskonałe
rezultaty i które może pomagać w osiąganiu coraz wyższego poziomu sportowego. W przypadku zadań poprawiających technikę
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Czasami warto przywołać z pamięci udane występy, dobre
wyścigi i ważne momenty. Przypominanie sobie przeszłych
pozytywnych wydarzeń związanych ze sportem sprzyja również przyjrzeniu się postępom, jakie poczynił zawodnik. Z tej
perspektywy czasami łatwiej jest zrozumieć zgubiony sens
treningu i odnaleźć wiarę w to, że postępy, które prowadzą do
sukcesu są możliwe. Innymi słowy, dzięki swoistym powrotom do przeszłości możemy być stanie stworzyć pewnego
rodzaju aurę pozytywnego myślenia, która korzystnie wpłynie na zawodnika.
Wyznaczanie celów
Czasami można odnieść wrażenie, że wyznaczanie celów zaleca się jako remedium na wszystkie trudności związane z wyczynowym uprawianiem sportu. Niewątpliwie ustalenie celów
krótko- i długoterminowych, zaprojektowanie planu ich realizacji, a także dokonywanie systematycznych kontroli i pomiarów
stanu ich realizowania (np. najprostsza forma dziennika treningowego) pozwala wprowadzić pewien rytm w proces szkolenia
oraz pomaga zawodnikowi w przyjrzeniu się swoim postępom
i temu, w jaki sposób pokonywał poprzednie przeszkody, które
stawały na jego drodze. Odpowiednie (i racjonalne!) wyznaczanie celów sprzyja zwiększaniu motywacji do podejmowanego
wysiłku i pokonywania kolejnych poprzeczek, a także pomaga
sportowcowi w utrzymaniu skupienia i koncentracji na tym, do
czego zmierza. Raz jeszcze chciałabym podkreślić, że proces
wyznaczania, realizowania i kontrolowania wyznaczonych celów powinien być prowadzony w umiejętny i realistyczny sposób z zachowaniem adekwatnych metod pomiaru i kontroli.
Tylko dzięki temu metoda ta przyniesie zakładany rezultat.
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KAROL JABŁOŃSKI
O KONDYCJI
ŻEGLARSTWA
PANIE JABŁOŃSKI,
MOŻE STWORZYMY
JAKIŚ POLSKI TEAM?
ROZMAWIALI: KLAUDIA KRAUSE, MICHAŁ STANKIEWICZ
ZDJĘCIA: ŁUKASZ WAJSZCZYK

O sportowym żeglarstwie morskim wie jak mało kto
w Polsce. I to wiedza bynajmniej nie teoretyczna, ale
poparta nie tylko własnym doświadczeniem, ale co
najważniejsze – sukcesami. Niezmiennie typowany
jako wymarzony sternik przy okazji wielu ambitnych
projektów. Choć jako zawodnik najczęściej aktywny
jest poza granicami kraju, to z uwagą przygląda się
temu co dzieje się w Polsce.
- W jakim miejscu jest polskie żeglarstwo regatowe?
Co się udało, a co nie? Jak wygląda finansowanie
teamów na Zachodzie? Skąd brać pieniądze na
projekty? Co robić, by odnosić sukcesy? Wreszcie –
sam w jakim dzisiaj jest miejscu? O tym wszystkim
W Ślizgu! opowiada Karol Jabłoński, uznany
na świecie regatowiec, skiper Pucharu Ameryki
i zwycięzca wielu prestiżowych morskich regat.
38
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Rocznik 1962, Komandor Olsztyńskiego
Klubu Żeglarskiego, żeglarz, bojerowiec.
Na koncie ma zwycięstwa w wielu
międzynarodowych imprezach: Admiral’s
Cup, Commodores Cup, Copa del Rey,
Kiel Week i innych. Startował w klasach:
jednej tony, 50, Mumm 36, ILC 46, ILC 40,
Sydney 40, Wally i Swan. Utytułowany
matchracingowiec, przez 18 miesięcy
był liderem światowego rankingu ISAF.
12 krotny (!) Mistrz Świata bojerów.
Ostatni raz ten tytuł zdobył w tym roku.
Wielokrotny uczestnik Pucharu Ameryki.
W 2007 roku wziął w nim udział jako
sternik hiszpańskiego jachtu Desafio
Espanol. W regatach challengerów
Louis Vuitton Cup zajął trzecie miejsce.
W kolejnych latach kierował rosyjskim
teamem Synergy, a w 2009 niemieckim
teamem United Internet Germany.
40
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Kiedy polska załoga, na polskim jachcie
wystartuje w regatach klasy Vendee Globe
albo Volvo Ocean Race?
Pytanie jest proste, ale odpowiedź na nie jest
dużo trudniejsza. Wydaje mi się, że jeszcze
dużo wody upłynie w Wiśle albo Zatoka
Gdańska będzie dużo czystsza zanim
się tego doczekamy. Teraz była szansa,
gdyby projekt Polska 100 nie kończył się
na ,,zaślubinach z morzem’’ i miał bardziej
ambitny charakter. Gdyby potraktowano
go w zupełnie inny sposób – świętujemy
odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale
głównym celem projektu nie jest wątpliwa
promocja naszego kraju, a przygotowanie
załogi do VOR i start w tych regatach. Wówczas projekt nie byłby taki infantylny i miał
aspekt prawdziwie sportowy.
Chodziło mi bardziej o szerszą perspektywę,
np. ostatnich 20 lat, a nie odpowiedź w kontekście jednego projektu.
Sam byłem zaangażowany w pozyskiwanie
pieniędzy na VOR i inne projekty, ale straciłem
tylko dużo energii, czasu i nic z tego nie
wyszło. Już w tej chwili tego nie robię. Wspomniałem od razu o Polsce 100, bo tam te
pieniądze były. Mateusz ze swoimi partnerami znaleźli dojście do fundacji i mogli uzyskać
prawie 5 mln euro, a to jest już sporo kwota,
niemal połowa budżetu potrzebnego na VOR.
Wydaje mi się, że gdyby to wszystko odpowiednio się poprowadziło to byłaby naprawdę
duża szansa, by pozyskać później fundusze
na dalsze finansowanie. To był jedyny projekt
z takim budżetem w przeciągu ostatnich
dobrych kilku, chyba nawet kilkunastu lat,
Szkoda, że nie wykorzystano odpowiednio
takiej możliwości.
Czy takie projekty są w stanie podźwignąć
tylko spółki skarbu państwa lub instytucje
publiczne czy też osoby prywatne?
Uważam, że największą szansę na realizację
tych dużych projektów żeglarskich jest
pozyskanie finansowania przez spółki skarbu
państwa. Czy z prywatnych środków? W polskim żeglarstwie morskim niestety brakuje
mecenasa, człowieka, który ma jakąś firmę
prosperującą na rynku międzynarodowym
i wykorzystałby żeglarstwo np. start w VOR
Vendee Globe czy innych regatach do promocji swojej marki.
Potencjał mamy duży. Wg sławnego już
raportu PZŻ aż 8,1 mln osób w Polsce miało
jakikolwiek kontakt z żeglarstwem. 540
tys. osób uprawiało żeglarstwo sportowo,
zawodniczo czy też profesjonalnie, a ponad
2,5 razy więcej zadeklarowało, że dorosło
do roli skipera, czyli potrafi samodzielnie
sterować łodzią. To co jest nie tak?
W ŚLIZGU!
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Ilość niestety nie gwarantuje jakości. Wspomniałeś o dużej liczbie skiperów, ja byłbym
tutaj bardzo ostrożny a przed wszystkim
nie nazywałbym tak żeglarzy trzymających
rumpel czy koło sterowe. To nie znaczy
też, że oni umieją sterować. Prawdziwych
skiperów w Polsce policzyłbym na palcach
dwóch rąk. Na pewno będziemy jeszcze
przez dwie lub trzy generacje gonić to wielkie
żeglarstwo, szczególnie pod kątem jakości.
Wracając do sponsorów – firmy w Polsce są
nastawione na bardzo szybki zysk z zainwestowanych pieniędzy w reklamy i praktycznie
niemożliwe jest zabezpieczenie finansowania
np. na 3 lata. W żeglarstwie zazwyczaj jest
tak, że projekt jest podzielony na kilka faz.
W pierwszej projektuje się i buduje jacht,
potem kolejny rok lub dwa lata trwa jego
testowanie i optymalizacja. Błyskawiczny
sukces nie jest możliwy, nawet gdyby od razu
kupiono używany, szybki jacht, bo my i tak na
razie ,,gonimy świat’’. Problem polega na tym,
że u nas liczy się tylko wygrana, nie ważne, że
ktoś zajmie dobre czwarte, czy piąte miejsce,
które byłoby już doskonałą platformą do dalszej, bardziej zaawansowanej fazy projektu,
w której faktycznie szanse na zwycięstwo są
już dużo większe. Nie – te ,,dalsze’’ pozycje są
wielkim rozczarowaniem, bo nie pamiętamy o punkcie wyjścia. W Polsce, w każdej
dyscyplinie sportu w mediach mamy albo
samych mistrzów albo looserów. Nie ma tych
pośrednich. Tutaj jest pies pogrzebany. A to
jest wynikiem błędnej i zbyt optymistycznej
komunikacji medialnej uskutecznianej od
41

T E M AT Z O K Ł A D K I / K A R O L J A B Ł O Ń S K I O P O L S K I M Ż E G L A R S T W I E

wielu lat przez naszych sportowców, nie tylko żeglarzy. ,,Marketing’’ pod hasłem: „jedziemy po zwycięstwo, wygramy” bardzo
często nie funkcjonuje w rzeczywistości.
Uważasz, że startowanie w wyścigu komunikując, że chcemy
go wygrać, a nie tylko wziąć w nim udział jest niewłaściwe?
Spójrz na Vendee Globe, tam tylko kilka jednostek realnie
walczy o zwycięstwo, a reszta o ukończenie. Chyba celem
rywalizacji powinno być jednak wygrywanie?
Trzeba stawiać realne cele, a nie oszukiwać siebie, sponsorów
i kibiców. Muszą one być adekwatne do swojego doświadczenia, umiejętności, budżetu i obecnego poziomu sportowego.
Trzeba też mieć wielki respekt do rywali i nieodzowna jest
znajomość specyfiki danego projektu w najmniejszych detalach. Niestety zdobywa się ją przez wiele lat, a zbyt wczesne
,,uwierzenie w swoją świetność’’ jest pierwszym krokiem do
porażki. Faworyci, którzy walczyli o zwycięstwo w Vendee
Globe, nie startowali w tych regatach po raz pierwszy ani drugi.
Ich jachty były zbudowane odpowiednio wcześnie, nikt z nich
przecież nie testował ich na dwa - trzy miesiące przed ich
rozpoczęciem. Co ciekawe, nikt ze startujących, nie oznajmił
prasie, że będzie płynął po pewne zwycięstwo. A u nas, chociażby Mateusz Kusznierewicz mówił, że na Volvo 70 będzie
walczył o nie w regatach „Wielkiego Szlema” i tak na marginesie nigdy nie słyszałem takiego określenia odnoszącego się
do prestiżowych regat. Ta jednostka nie miała najmniejszych
szans na nie, z wyjątkiem takich, gdzie kilka jednostek V65 V70 rywalizowałyby w oddzielnej grupie. Ale w Sydney Hobart,
Fastnet Race, Giraglia Race, nie ma takiej oddzielnej klasyfikacji, to rywalizacja wielkiej liczby najnowocześniejszych maszyn
regatowych, z olbrzymimi budżetami, profesjonalnymi załogami z ogromnym doświadczeniem. Jestem przekonany, że
potencjał szybkościowy tego jachtu i jego przelicznik czasowy
powodowałby, że realnie pozostawałaby tylko walka o dalsze
lokaty. Chodzi mi o to, żeby nie rozbudzać za wcześnie emocji,
nie obiecywać gruszek na wierzbie. Ja przez lata starałem
się studzić oczekiwania, bo dookoła słyszałem tylko: „Karol,
ty przecież znowu wygrasz”. Jakby to była bułka z masłem.
To tak nie działa. To rywalizacja na najwyższym światowym
poziomie, to konfrontacja z najlepszymi, do której trzeba przystąpić optymalnie przygotowanym. Należy porządnie odrobić
prace domowe, bo inaczej zakończy się ona bolesną porażką.
Żeglarze rozbudzają nadzieję na sukces u sponsorów i tylko
dlatego ci nie chcą cierpliwie czekać na wyniki?
Nie jest to zauważalne tylko w naszym sporcie. Większość
ludzi w Polsce związanych z żeglarstwem ma niestety błędne
wyobrażenie o tym jak ono jest skomplikowane i co trzeba
zrobić, żeby osiągnąć cel. Wiele profesjonalnie zarządzanych
teamów próbuje wygrać dane regaty wiele razy i niektórzy
osiągają ten cel za… dziewiątym, dziesiątym razem, a inni
nigdy. Zawsze przytaczam takie powiedzenie byłego trenera
Widzewa Łódź, który wyprowadził zespół z przedostatniego na
piąte miejsce w tabeli i którego zwolnili, bo szefostwo stwierdziło, że nie jest on jednak wystarczająco dobrym specjalistą, bo
oni liczyli na więcej. On powiedział tak: w Polsce jest bardzo
wiele osób, które wiedzą jak daną rzecz zrobić lepiej, ale jest
bardzo mało tych, którzy wiedzą jak zrobić ją dobrze. Jest też
druga strona medalu. W Polsce jest kilku bogatych ludzi, którzy
zafundowali sobie większe jachty, ale to był nasz rodzimy desi-
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Potrzeba kogoś kto
wyłożyłby 1-2 mln
euro na pierwszy
sezon. U nas
najwyraźniej wszyscy
zamożni wolą sobie
kupić motorówki
i odpoczywać na nich.
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gn i wykonawstwo, gdzie niestety poziom techniki
i technologii odbiega daleko od tego co się teraz
buduje. A suma summarum pieniądze wydane na
taki jacht są porównywalne z zagranicznymi konstrukcjami. Jak już mówiłem brakuje mecenasa,
który powiedziałby: „będę ścigał się na nowoczesnym jachcie i stworzę polski team”. Potrzeba
kogoś kto wyłożyłby 1-2 mln euro na pierwszy
sezon. U nas najwyraźniej wszyscy zamożni wolą
sobie kupić motorówki i odpoczywać na nich.

wania na super szybkiej RC44 i przesiadł się na
dużo mniejszego Melgesa 20 i J70, w których
odnosi spore sukcesy. Genialne jest to co
w ciągu kilku lat stworzył Przemek Tarnacki.
Koncept jego Ocean Challenge Yacht Clubu na
pewno umożliwi poznanie wielu zamożnym
zapaleńcom żeglarstwa specyfiki i piękna tego
sportu. Jestem przekonany, że z czasem jego
członkowie będą kupować jachty i startować
w regatach na całym świecie.

To kwestia mentalności?
Być może. Pewne jest to, że jesteśmy dwie generacje wstecz, jeżeli chodzi o rozwój społeczny. Nie
możemy się porównywać z Europą Zachodnią,
najwyraźniej nikt u nas nie ma takich luźnych pieniędzy i tak kocha żeglarstwo, żeby je konsumować w ten sposób. Oczywiście oni mają do tego
pełne prawo, to nie jest tak, że ja mam pretensje.
Po prostu stwierdzam fakt.

No właśnie mamy dwa aktywne kluby: oprócz
Ocean Challenge Yacht Club także Yacht Club
Sopot, które wciągają do pływania biznes, a dzięki temu ludzie wsiąkają w to większe żeglarstwo.
Może to jest ta droga?
Uważam, że to bardzo dobry kierunek. Trzeba
pamiętać, że ściganie się na większych jachtach
w różnych regatach jest możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu finansowym zamożnych ludzi, którzy realizują swoją pasję życiową,
a my, żeglarze zawodowi jesteśmy im do tego
potrzebni. Większość z nich już w dzieciństwie
uprawiało żeglarstwo i to oni najczęściej sterują
tymi jachtami nie tylko podczas wyścigów. U nas
niestety tak nie jest. Takie kluby mają szansę więc
wykształcić z czasem bogatych pasjonatów. Życzę sobie, żeby kiedyś zadzwonił do mnie człowiek
i zapytał „panie Jabłoński, może byśmy się spotkali
i porozmawiali o jakimś dobrym projekcie sportowym, może stworzymy jakiś polski team”.

Czyli uważasz, że żeglarze szukający pieniędzy
na projekt – zamiast ścieżki: kontakt z firmą,
prezentacja, szanse promocja, zwroty medialne
itd. powinni grać na emocjach? Czyli szukać
tylko pasjonatów żeglarstwa z zasobnym portfelem? To jest recepta?
Jak najbardziej, bo to jest też najłatwiejszy
sposób. Przed ponad dwudziestu laty dzięki
zaangażowaniu Pana Marka Kwaśnickiego,
właściciela firmy MK Cafe mieliśmy możliwość
prezentowania polskiej bandery na wielu prestiżowych regatach. To jest taki przykład sponsoringu,
który stworzył dla polskich żeglarzy platformę
uzyskania wysokiego stopnia wyszkolenia
w żeglarstwie morskim. Z tego projektu mamy
do dziś praktycznie wszystkich żeglarzy zawodowych, czyli około dziesięciu. Dziesięciu, którzy są
obecnie respektowani na świecie.
Dziesięciu, kogo masz na myśli?
Grzegorz Baranowski, Jacek Wysocki, Piotr
Przybylski, Arek Ornowski Arek Fedusio i Paweł
Bielecki – popularny Kula, o sobie nie zapominając. Przemek Tarnacki i jego team specjalizujący
się przez wiele lat przede wszystkim w match
racingu. Jest też Gutek, specjalista od żeglowania
solo po oceanach, a z kolei Roman Paszke, to
zupełnie inny kaliber. Gdyby miał odpowiednie fundusze to pewnie zrobiłby jeszcze wiele ciekawych
projektów. Jest też team Roberta Janeckiego,
który żegluje na większym katamaranie. Ale to już
inna specyfika i filozofia ścigania się.
Te ściganie się turystyczno - zawodnicze jest
chyba niezwykle ważne. To pewien przedsionek
do tych największych regat i tutaj zaczyna się
coś u nas dziać. Wymieniłeś R-Six Team, wcześniej był Mag Racing Krzysztofa Krempecia.
Właśnie takich właścicieli jak Krzysztof szukamy,
tylko on niestety też miał ograniczony budżet,
dlatego najprawdopodobniej zrezygnował z żeglo-

Na początku wspomniałeś o projekcie Polska
100, jak go oceniasz?
Od samego początku byłem sceptycznie nastawiony, bo cel sportowy i promocyjny był bardzo
wątpliwy, określiłbym ten projekt jako bardzo
infantylny, ,,uszyty’’ na miarę ludzi, których trzeba
było przekonać o jego słuszności oraz tych, którzy
go tak zaplanowali. To, że mówili o starcie w regatach Sydney Hobart, Fastnet Race, a co więcej ich
wygrywaniu nie miało żadnej szansy powodzenia.
Z kolei, jeżeli chodzi o promocję Polski zagranicą,
odwiedzenie stu portów – to potężne zadanie
logistyczne, bo nie chodzi o to, żeby wpłynąć i wypłynąć z tego portu,. To są potężne koszty i 20 mln
na pewno nie wystarczyłoby a efekt wątpliwy.
Dzisiaj wiemy, że strony – czyli Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza i sponsor jakim
była Polska Fundacja Narodowa pokłóciły się,
projekt przerwano z hukiem i… dalej niewiele
wiadomo. Czy ta sytuacja może wpłynąć na inne,
planowane projekty?
Naturalnie. Będzie to dużym utrudnieniem dla
pozyskania funduszy na jakiś inny większy projekt.
Taka sytuacja wydarzyła się na początku lat 90.
w Niemczech, kiedy firma Mercedes Benz sponsorowała projekt żeglarski Aerosail, gdzie w ciągu 2-3
lat wydano ponad 30 mln marek. Przedsięwzięcie to skończyło się absolutną porażką i wtedy
w Niemczech sponsoring żeglarski praktycznie
się skończył. Przekaz jest prosty, jeżeli tak potężny
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Życzę sobie, żeby
kiedyś zadzwonił
do mnie człowiek
i zapytał „panie
Jabłoński, może
byśmy się spotkali
i porozmawiali
o jakimś dobrym
projekcie sportowym,
może stworzymy
jakiś polski team.
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13 - 14 mln dolarów. Mieliśmy jacht, był team,
trenowaliśmy w Gdyni a do tego wygraliśmy
nawet mistrzostwa świata w match racingu.
Były wszelkie przesłanki, by uzyskać finansowanie z różnych instytucji, ale niestety do tego
nie doszło. Mimo tego, że byliśmy dużo bardziej
zaawansowani niż Polska 100.
Nie wystarczyło kasy?
Żeby pozyskać pieniądze na realizację tego
projektu z najwyższej półki sportowej, trzeba
było najpierw zmienić jego strukturę z fundacji
na inną, adekwatną do wymogów sponsorów.
Niestety to nie spotkało się z aprobatą właściciela projektu, co praktycznie go unicestwiło.
Wtedy chyba próg wejścia do Pucharu Ameryki
był ciut mniejszy? Brytyjczycy w ostatniej edycji
wydali na swój team 100 mln dolarów, Amerykanie jeszcze więcej.
Problem polega na tym, że kiedyś minimalny
budżet, który pozwalał na start i zaistnieć w kilku
wyścigach wynosił około 10 mln, później już
w Walencji budżet minimalny wynosił 30 mln,
a teraz to już chyba 120 mln. Desafio Espańol
dysponowało budżetem o wysokości 65 mln
euro, i w 2007 roku należał do średnich.
Teraz organizatorzy deklarują chęć obniżenia
kosztów rywalizacji.
Nie sądzę, by one spadły. W każdym Pucharze
Ameryki z założenia koszty mają być kontrolowane i obniżane, a rzeczywistość okazuje się odwrotna. Ograniczone są oficjalne dni treningowe,
zmniejszana liczba załogi, a suma summarum
budżety całkowite są coraz wyższe. Puchar Ameryki nigdy nie polegał na tym, żeby oszczędzać
pieniądze, a je efektywnie wydawać. To gra bez
granic na możliwie najwyższym poziomie.

koncern wycofuje się z żeglarstwa, to dlaczego my
mniejsi mamy w to wchodzić? Efektywniej jest
przecież dać pieniądze na piłkę nożną lub żużel
albo wykupić reklamę w telewizji. Także na pewno
to całe zamieszanie będzie miało negatywny
wpływ na kondycję polskiego żeglarstwa.
Chodzi o skojarzenia zwykłego odbiorcy? Żeglarstwo oznacza awanturę?
Tak. Być może czas trochę wyleczy rany, ale
z drugiej strony ta medialna wojna pokazała też,
że żeglarstwo w Polsce istnieje i że są potrzebne spore kwoty na ściganie się po morzach
i oceanach. W 2000 roku zaczęliśmy realizować
plany startu polskiego teamu Polska1 w regatach
o Pucharu Ameryki. Wtedy nasz budżet wynosił
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Czyli uważasz, że mimo tych zapowiedzianych
zmian bariera wejścia się nie obniży?
Nie obniży. Problem polega na tym, że obecne
jachty są tak zaawansowane technologicznie, że
to będzie na pewno dużo droższy projekt. Myślę,
że przynajmniej 100 mln USD będzie trzeba
mieć, żeby to ruszyć.
Puchar Ameryki nam się oddala?
On nigdy nie był blisko ani w zasięgu ręki, no
chyba że w 2000 roku. Jeżeli znaleźlibyśmy takie
fundusze, co według mnie jest utopią, to nic się
nie oddali. W każdej chwili możemy zakontraktować bardzo dobrych projektantów i maszyna
rusza. Nawet najlepszy team na wolnym jachcie
nigdy nie będzie w stanie wygrać. Tutaj wszystko
kręci się wokół jego szybkości, bo żeglarze biorący udział w Pucharze Ameryki prezentują bardzo
podobny, wysoki poziom wyszkolenia i wszystko
zależy potencjału szybkościowego jachtu, który
będą mieli do dyspozycji.
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Wracam zatem do punktu wyjścia. Dzisiaj w Polsce
jest tych pieniędzy więcej niż 15, czy 20 lat temu,
tylko wydawane są na inne dyscypliny sportowe.
Skoro mamy tak duży potencjał dlaczego nie trafiają
one akurat na żeglarstwo regatowe?
Nie znam odpowiedzi. Jest to dla mnie niezrozumiałe.
Wiele lat jestem w tym biznesie i wiele razy się starałem pozyskać finansowanie na solidne projekty, ale
okazało się to niemożliwe.
Może sponsorzy nie wierzą w solidność tych
projektów?
Sponsoring w żeglarstwie inaczej się kalkuluje niż
wykupienie czystych minut reklamy w godzinach
szczytu. Kilka lat temu prezentowałem w dużej firmie
ubezpieczeniowej projekt cyklu regat na Bałtyku
na 32 stopowym katamaranie M 32. Koszt całego
projektu, który się bardzo podobał i miał dużą szansę
na akceptację zarządy to 500 tys. euro. Jacht był
przygotowany do testów i kupna, była czteroosobowa
polska załoga, wszystko się spinało, ale nie wyszło, bo
w międzyczasie zmieniła się władza na topie i trzeba
było rozpocząć wszystko od początku.
To była twoja ostatnia próba podejścia do szukania
dużych pieniędzy w Polsce?
Tak jest. Nawet nie szukam już sponsorów na bojery.
Nie mam już na to siły, nie chcę marnować mojego
cennego czasu na to, jestem tak zdegustowany
i sfrustrowany, dlatego podziwiam wszystkich, którzy
to robią i nie poddają się. W domu na półce mam wiele
prezentacji, które nie zostały w żaden sposób zrealizowane przez brak środków, że aż szkoda o tym mówić.
Ile?
Z dziesięć spokojnie.
Ile z nich udało się zrealizować?
Żadnego.
A ile z nich było już w ostatniej fazie
przygotowań?
Wiele z nich było bardzo zaawansowanych, ale
w klubie ludzi, którzy mieli dopięte projekty prawie na
ostatni guzik jest bardzo wiele (śmiech).
Klub Projektów Prawie Dopiętych?
Tak jest. Myślę, że komandorem klubu mógłbym być
ja, chociaż Roman Paszke opracował takich tych
projektów jeszcze więcej. Ale on przynajmniej dwa czy
trzy z nich zrealizował, więc chyba nadal stanowisko
należy się mnie. Romek mógłby być komandorem
honorowym (śmiech). Niestety taka jest prawda.
Czy przy morskich projektach jakąś rolę powinien
odgrywać PZŻ?
Uważam, że nie, jest on stworzony do absolutnie
innych rzeczy. Teraz i tak pewnie mają pełne
ręce roboty, jeżeli chodzi o ogarnięcie żeglarstwa olimpijskiego.
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Byłeś już w zarządzie PZŻ. Od roku jest nowe
rozdanie. Nie myślałeś, by wrócić?
Daleki jestem od tego, poza tym nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki. Funkcjonowanie
związków żeglarskich na całym świecie, z wyjątkiem Australijczyków i Nowozelandczyków
jest krytykowane. To jest powszechny problem.
Z kolei dofinansowanie, które otrzymuje PZŻ
jest sporo większe od tego, które otrzymują inne
związki żeglarskie w Europie. Dużo dobrego
można z tym zrobić.
Mamy jeszcze niewielu utalentowanych zawodników, którzy jeszcze chcą ciężko pracować na
zdobycie największych sukcesów. Trzeba więc
zabezpieczyć im optymalne warunki do realizacji
tych ambitnych celów. To powinno być głównym
zadaniem PZŻ. A teraz spójrzmy na klasę A-Cat,
w której jesteśmy potęgą, podobnie jak w bojerach. Jest polskie know – how, czyli technologia,
mamy doskonałego producenta, a na polskim
sprzęcie ściga się cały świat. Są też doskonali
żeglarze i młode talenty i co jest największym
fenomenem a zarazem absurdem – to jest klasa,
która nie ma wsparcia z zewnątrz.
Oprócz ścigania się zarówno na wodzie jak i na
lodzie pełnisz funkcję komandora Olsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Jaki jest twój plan na
najbliższe lata?
Jeżeli chodzi o moją wieloletnią karierę sportową, nastąpiło u mnie duże zmęczenie materiału.
Potrzebuję teraz trochę czasu żeby znaleźć jakieś
odpowiednie miejsce dla siebie i odpowiedź na
pytanie, co chcę dalej robić. Opcji jest wiele, ale
chciałbym podjąć właściwą decyzję, a to nie
wydarzy się jutro ani pojutrze. Muszę po prostu
odpocząć od ścigania się.
Wytrzymasz?
To nie tak. W głowie procesor kręci się na pełnej
prędkości. Po prostu muszę oczyścić głowę.
I to mówi człowiek, który jest uzależniony od
prędkości, bo przecież bojery to nie jest sport
wolny. Wydaje się, że ciężko żebyś wytrzymał
długo w takim stanie odpoczynku.
Na pewno chcę przekazać moje doświadczenie
osobom, które będą chciały z niego skorzystać.
Bojery będą funkcjonować, bo to sport, który
nieustannie mnie pasjonuje. Następny sezon na
pewno potraktuję poważnie a potem zobaczymy.
Czyli w przyszłym roku inni jeszcze nie mogą
liczyć na tytuł mistrza świata?
Będą musieli się mocno sprężyć (śmiech). Chociaż
coraz częściej pytam się samego siebie, co ja
robię na tym lodzie jak jest tak zimno, ciało cały
czas wysyła takie sygnały, znaki zapytania, ale
widocznie ten mały masochizm tkwi w genach.
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Ściganie się na
większych jachtach
w różnych regatach
jest możliwe przede
wszystkim dzięki
zaangażowaniu
finansowym zamożnych
ludzi, którzy realizują
swoją pasję życiową,
a my, żeglarze
zawodowi jesteśmy im
do tego potrzebni.
W ŚLIZGU!
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W Gdańsku zwodowano
największy luksusowy
superjacht z rąk polskiego
przemysłu okrętowego Conrad C133 Viatoris.

C133
ZWODO
-WANY!
TEKST: KLAUDIA KRAUSE
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SPECIFIKACJA
Ogólne:
Projekt stylistyki zewnętrznej		
Reymond Langton
Projektant			
Diana Yacht Design
Projekt wnętrz			
Conrad Shipyard
Rok budowy			2018
Typ kadłuba			Wypornościowy
Konstrukcja			
Stalowy kadłub, aluminiowa nadbudówka
Wymiary:

fot. Materiały prasowe

Długość całkowita			
40.00 m
Długość linii wodnej		
35.50 m
Szerokość			8.30 m
Zanurzenie			2.50 m
Waga				385 t
Tonaż brutto			
388 t
Osiągi:
Silniki				
Maksymalna prędkość		
Zasięg				

W polskich stoczniach powstawały już większe luksusowe jachty motorowe, sięgające długości nawet
80 m, ale jedynie w podwykonawstwie dla stoczni
zagranicznych. Jeżeli chodzi o w pełni wyposażone
luksusowe superjachty, budowane przez polskie
stocznie na własne konto, to największy do tej pory
był Lunar (C115, nr IMO 1012165) - jednokadłubowy jacht o długości 35,30 m z 2013 roku oraz
przekazany w 2010 roku przez stocznię Sunreef
Yachts katamaran Che (114C1, nr IMO 9602277)
długi na 34,65 m. Z kolei zwodowany, 40-metrowy
Conrad C133 jest zarówno największym jachtem
motorowym zbudowanym do tej pory w Stoczni
Conrad, jak również największym jachtem tego typu
kiedykolwiek zbudowanym w Polsce.

fot. Materiały prasowe

Zbudowany zgodnie z najwyższymi północno-europejskimi standardami, C133 kryje we wnętrzach
najbardziej luksusowy wystrój i elementy spotykane
zazwyczaj tylko na znacznie większych jachtach.
Materiały, dekoracje i inne elementy wystroju pochodzą z topowych europejskich domów designerskich
w Londynie, Paryżu i Mediolanu.

W ŚLIZGU!
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Kadłub jednostki jest stalowy, a nadbudówka
z relatywnie lekkich stopów aluminiowych. Szczególną uwagę poświęcono ograniczeniu wibracji
i hałasu. Jacht wyposażony jest również w system
stabilizacji niwelujący przechyły. Otwarty salon na
pokładzie głównym mieści przestrzeń rekreacyjną
oraz stół obiadowy dla 12 osób. W części dziobowej na pokładzie głównym znajduje się m.in. duży
kambuz (kuchnia) i foyer na prawej burcie łączące
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2x CAT C18 ACERT, B-rated, 500kW @ 2100rpm
12 kn/13 kn
4000 NM @ 10.5 kn

pomieszczenia mieszkalne z ogólnymi. Spektakularny główny apartament, ulokowany z przodu, zajmuje
całą szerokość kadłuba i oferuje balkony na obu
burtach. Zawiera m.in. biuro, luksusową łazienkę
z częściami „dla niej” i „dla niego”, a także przestronną garderobę. Cztery kabiny dla gości mogą być
łatwo przekonfigurowane na dwa apartamenty „VIP
cabins”. Na rufie, na pokładzie górnym, znajdujemy
salon „sky” przeznaczony dla rozrywki i rekreacji.
Oferuje on m.in. pełnowymiarowy bar połączony
windą z kuchnią oraz przytulne siedziska i system
audio-video z dużym ekranem. C133 posiada również niespotykany rufowy hangar, który po otwarciu
przekształca się w „beach club” - bazę dla uprawiania sportów wodnych z wygodnym, bezpiecznym
dostępem do wody.
Stocznia nie ujawnia tożsamości armatora. Jednak
jak mówi przedstawiciel Conrad Yachts, Markus
Sitowski: - Jest to zagraniczny klient powracający. Mogę zdradzić, że jacht będzie pływał pod
banderą Jersey. Aktualnie trwają testy morskie. Po
przeprowadzeniu prób Viatoris zostanie przekazany
prywatnemu armatorowi na początku czerwca
2018, a we wrześniu odbędzie się jego światowa
premiera w trakcie prestiżowej wystawy Monaco
Yacht Show 2018.
Jak informuje Conrad Shipyard, C133 stanowi pierwszy krok na drodze opracowania linii produktowej
luksusowych jachtów semi-custom (pół-standardowych). Już teraz trwają prace nad wydłużoną wersją
tego typu jachtu.
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AUTOMATYCZNE
DOKOWANIE

TEKST: HALINA KONOPKA

Fińska firma Wärtsilä
z powodzeniem
przeprowadziła testy
innowacyjnej technologii

Po automatycznej kontroli trymu i przechyłu,
przyszedł czas na innowacyjną technologię systemu automatycznego dokowania.
Inicjatorem projektu jest fińska firma Wärtsilä.
Testy rozpoczęto w styczniu, zakończono
pod koniec kwietnia, rzeczywistymi próbami
w porcie. Wärtsilä podała, że „w żadnym momencie podczas testów kapitan nie musiał
ręcznie sterować”.
Na czym polega system automatycznego
dokowania? System uruchamia się ok. 2 tys.
metrów od miejsca postoju jednostki. Statek
początkowo płynie z normalną prędkością
tranzytową, a następnie stopniowo automatycznie redukuje prędkość i uruchamia moduł
ustawiania i dokowania jednostki aż do momentu, gdy statek bezpiecznie zacumuje. Co
więcej, system opracowany przez fińską firmę
technologiczną umożliwia również automa-
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tyczne wydokowanie statku. Pełne manewrowanie statkiem, w tym sterowanie i napęd, jest
automatycznie kontrolowane przez oprogramowanie. Jednak w każdej chwili możliwa jest
ręczna interwencja i przejęcie kontroli.
Wniosek? System automatycznego dokowania pozwala oficerom okrętowym na większą
koncentrację na sytuacji poza sterówką, przez
co ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa operacji dokowania.

automatycznego
dokowania. Testy
przeprowadzono na
83-metrowym promie
z napędem hybrydowym
„Folgefonn”.

Prace nad technologią automatycznego
dokowania wspiera norweska spółka Innovasjon Norge (Innovation Norway). W 2017
r. kooperacji z tym partnerem Wärtsilä z powodzeniem przetestowała zdalne sterowanie
i manewrowanie statkiem płynącym po Morzu
Północnym -Highland Chieftain, ze stacji w San
Diego, odległej o 5000 mil morskich.
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PRZEGLĄD
NAJCIEKAWSZYCH
APARATÓW
WODOODPORNYCH
CANON POWERSHOT D30
Canon PowerShot D30 jest odporny na upadki z 2 metrów i pozwala robić zdjęcia pod wodą na głębokości 25 metrów, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. Za jakość zdjęć odpowiada system
HS będący połączeniem wydajnego procesora przetwarzania obrazów
DIGIC i matrycy zapewniającej pracę nawet na wysokich wartościach
ISO. D30 wyposażony został w 12,1-megapikselową matrycę CMOS.
Aparat posiada również 5-krotny zoom i optyczną stabilizację obrazu
wspieraną przez technologię inteligentnej stabilizacji.
Cena: 1099 zł
PANASONIC LUMIX DMC-FT30
Aparat cechuje się wyjątkową wytrzymałością: jest wodoszczelny do 8
metrów, odporny na upadki z 1,5 metra i na niskie temperatury do -10°C.
Reprodukcja barw w zaawansowanym trybie podwodnym rekompensuje straty kolorów, do których dochodzi podczas fotografowania pod
wodą, a system optycznej stabilizacji obrazu Mega O.I.S. rekompensuje
rozmycie spowodowane drżeniem ręki. Ponadto aparat posiada lampę
doświetlającą, która pozwala rejestrować filmy w ciemności. Lampy
można użyć też jak klasycznej latarki, bez uruchamiania funkcji aparatu.
Cena: 619 zł
NIKON COOLPIX W300
Nikon ma niezwykle wytrzymałą obudowę - wodoszczelną, wstrząsoodporną oraz pyłoszczelną. Ponadto kryje w sobie zaawansowane rozwiązania technologiczne, które umożliwiają rejestrowanie filmów 4K/UHD
na głębokości do 30 m oraz zdjęć o rozdzielczości 16 MP, a wbudowany
GPS, e-kompas, wysokościomierz, łączność Wi-Fi i Bluetooth pozwalają na zapisanie miejsca wydarzeń i natychmiastowe podzielenie się
wrażeniami z całym światem. Co ważne, jego korpus wytrzymuje upadki
z wysokości do 2,4 m.
Cena: 1599 zł
LEICA X-U
Leica X-U pozwala na sfotografowanie podwodnego świata, bogatego
w detale i kolory, aż do głębokości 15 metrów. Aparat jest ekstremalnie
wytrzymały i łatwy w obsłudze. Niestraszne mu wstrząsy, zimno, kurz
i pył. Optymalną jakość obrazu w Leice X-U gwarantuje technologia
znana z rodziny X. Mamy tu matrycę CMOS w formacie APS-C o rozdzielczości 16,5 MP (efektywne 16,2MP) i obiektyw Summilux 23 mm f/1.7
ASPH. Niezwykle jasny obiektyw f/1.7 daje wolność kreatywnej pracy
z płytką głębią ostrości.
Cena: 14 700 zł
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VOLVO OCEAN RACE
POWRÓT
DO
EUROPY
TEKST: MILKA JUNG

Obecnie przed zawodnikami 9 etap
zmagań, 3300 mil z amerykańskiego
Newport do walijskiego Cardiff, a więc
skok przez ocean do Europy. Meta
wyścigu coraz bliżej – w sumie trasa
liczy 11 etapów. Kolejne to Cardiff –
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fot. Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race;

Goteborg i Goteborg – Haga.

TECHNOLOGIA

Końcówka 8 etapu w Newport była z jednej strony pasjonująca,
z drugiej strony dłużyła się bardzo i wiele osób zadawało pytanie,
czy to jest właściwy sposób na ustawienie mety i rozstrzygnięcie
rywalizacji, po prawie 6 tysiącach mil morskich – jachty dosłownie
pełzły w górę rzeki, we mgle, walcząc z flautą, prądem i pływami.
Choć wymęczony, finisz był na minuty, a zwycięska załoga MAPFRE
wygrała o 61 sekund (!!!) z desperacko broniącym się Team Brunel.
Hiszpanie w ostatniej dobie z piątego miejsca wyjechali na pierwsze,
wygrywając na ostatnich metrach, a prowadzący przez większość
etapu Holendrzy musieli zadowolić się drugim miejscem.
W aktualnej klasyfikacji generalnej prowadzą Hiszpanie, za nimi
francusko-chiński Dongfeng, na trzecim Brunel. Gdybym miała teraz
obstawiać zwycięzców, stawiałabym na Francuzów. A co! Północny
Atlantyk znają jak swoje podwórko.

KRYTYCY OCZYWIŚCIE UWAŻAJĄ, ŻE METY
ETAPÓW POWINNY BYĆ TAK PROJEKTOWANE, ABY UNIKNĄĆ TEGO RODZAJU „RZEŹNI”
NA KONIEC, ALBO PRZYNAJMNIEJ DOSTOSOWYWAĆ METĘ DO WARUNKÓW, CZYLI
KOŃCZYĆ W PORCIE, JEŻELI SILNY WIATR
POZWALA TAM DOPŁYNĄĆ, A JEŻELI NIE,
ROZSTRZYGAĆ ETAP NA MORZU. W PRZYPADKU JEDNAK TEJ EDYCJI REGAT META
W NEWPORT TO NIE JEST ŻADEN PROBLEM
W PORÓWNANIU Z INNYMI ZARZUTAMI,
KTÓRYCH SŁYCHAĆ CORAZ WIĘCEJ.
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fot. James Blake/Volvo Ocean Race;

Odkładając na bok kwestie rankingu, trzeba przyznać, że była to jedna z najtrudniejszych edycji
tych słynnych regat dookoła świata. Pogoda w 7
etapie z Australii do Brazylii via Horn była koszmarna nawet jak na tamte okolice, awarie sypały
się gęsto, a cieniem na wszystkim położyła się
śmierć Johna Fishera, który wypadł z pokładu
jachtu Sun Hung Kai-Scallywag. Pomimo poszukiwań, żeglarza nie odnaleziono. Na jachcie była
uszkodzona antena AIS, więc jachtowy system
nie odbierał sygnału z osobistego nadajnika,
który Fisher miał przy sobie. Po kilku godzinach
poszukiwania przerwano. Fale były jak góry. Na
bezpieczeństwo w tych regatach przeznaczono
ogromne sumy, ale nie było na wyposażeniu
zapasowych anten …
Nie jest tajemnicą opinia, że jachty VO65 są
niezbyt przyjazne załodze, ale za to szalenie
atrakcyjne medialnie – pozwalają robić piękne
zdjęcia, żeglują mokro i widowiskowo. Czy
ceną za to musi być ludzkie życie? – takie
pytanie przetoczyło się przez prasę branżową
na całym świecie.
Brian Hancock na portalu Sailing Anarchy
pisał wprost: „VO65 to beznadziejna łódka.
Jeżeli nie będzie głębokich zmian, to te regaty
zmierzają do katastrofy. Nie można prowadzić
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regat oceanicznych bez jachtów zdolnych
podołać takiemu zadaniu. Jeżeli jednostki o 5
stóp krótsze, z jednoosobową obsadą, mają
podobne przebiegi dobowe, to coś jest nie tak,
i to wcale nie w samotnym żeglarstwie. Vendée
Globe gromadzi na starcie po 20 jachtów, VOR
ma problem, żeby znaleźć 7. (…) Te dwa wyścigi
muszą się do siebie zbliżyć.”
Nico Lunven z załogi Turn The Tide on Plastic tak
opisuje jacht: „VO65 to nie jest żaden cud. Jest
ciężki, ale niezbyt sztywny względem powierzchni żagli. Żeby pływać szybko, musi nieść ich
dużo, ale wtedy ma za mały moment prostujący.
Przy dużej fali trudno się nim steruje i za bardzo
się przechyla. Trudno się rozpędzić. Trzeba
nieustannie zmieniać żagle. Środek ciężkości jest
wysoko, więc jacht jest niestabilny. Manewry są
męczące. Potrzebna jest duża załoga”.
Najtrudniejsze żeglarze mają już za sobą, choć
jak wiadomo na regatach nic nie jest pewne aż
do samej mety. Jachty VolvoOcean65 po tej
edycji odejdą do lamusa, co zapowiadano jeszcze przed startem. Z kolei spekulacje dotyczące
przyszłości Volvo Ocean Race idą coraz wyraźniej w stronę romansu z klasą IMOCA, który
wydaje się nieunikniony. Jaka będzie przyszłość
legendarnego wyścigu – zobaczymy.
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fot. Yann Riou / Volvo Ocean Race
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10 ETAP Z HAGI DO GOTEBORGA ROZEGRANY ZOSTANIE RÓWNIEŻ JAKO
„THE LEGENDS RACE”. 21 CZERWCA
NA STARCIE STANĄ JACHTY, KTÓRE
BRAŁY UDZIAŁ W POPRZEDNICH EDYCJACH REGAT. WYSTARTUJĄ 45 MINUT
WCZEŚNIEJ NIŻ AKTUALNA FLOTA
VOR. BĘDZIE TAM TEŻ POLSKI COPERNICUS, NAJMNIEJSZY JACHT KTÓRY
UKOŃCZYŁ PIERWSZĄ EDYCJĘ WHITBREAD (1973-74) I JEDYNY Z PIERWSZEJ EDYCJI KTÓRY RUSZY NA TRASĘ
REGAT. OPRÓCZ NIEGO MOŻNA BĘDZIE
ZOBACZYĆ LEGENDY ŻEGLARSTWA
TAKIE JAK FLYER (ZWYCIĘZCA 1977fot. Jeremie Lecaudey / Volvo Ocean Race

78), TOKIO II (1993-94), ROTHMANS
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(1989-90), SILK CUT (1997-98), AMER
SPORTS ONE (2001-02), ERICSSON 4
(ZWYCIĘZCA 2008-09).
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JACHT Z DRUKARKI 3D
Włoska firma Livrea pracuje nad pierwszym na świecie jachtem stworzonym dzięki
możliwościom drukarek 3D. Co ciekawe, ma on wystartować w MiniTransat w 2019 roku!
TEKST: HALINA KONOPKA

Drukowanie 3D w różnych dziedzinach nie jest już w sumie niczym nowym, nigdy jednak nie było stosowane
aż na taką skalę. Dzisiaj chociażby Boening stosuje tę
technologię do produkcji niektórych części samolotów.
W branży żeglarskiej służył do tej pory raczej do przygotowywania prototypów części, jednak w niedalekiej
przyszłości ma się to zmienić. Sycylijska firma Livrea
postanowiła wydrukować cały, 26-stopowy jacht regatowy. Prace już trwają.
Projekt Livrea 26 powstaje przy współpracy inżynierów
z firmy Autodesk - producenta oprogramowania do
celów inżynierskich. Właśnie oni są odpowiedzialni za
innowacyjny kadłub. Ich celem jest stworzenie lekkich,
a jednocześnie bardzo sztywnych wzmocnień, które
technika 3D potrafi urzeczywistnić.
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fot. materiały prasowe

Co ciekawe, Włosi planują ukończyć projekt i wystartować nim w regatach MiniTransat w 2019 roku. Oprócz
tego głównym celem jest oczywiście opanowanie technologii produkcji „drukowanych” jachtów. Cóż, może za
kilkanaście lat każdy będzie mógł sobie wydrukować
jacht w domowym zaciszu?

maj - czerwiec 2018

\

W ŚLIZGU!

MISTRZOSTWA ŚWIATA
KLASY 505
I DLA MŁODYCH
I DLA STARSZYCH
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

Wiecie co ma 5 metrów i 5 centymetrów? „470 na
sterydach”, czyli bardzo szybka, a jednocześnie
otwarta dla wszystkich klasa 505! Już w lipcu
na wody Zatoki Gdańskiej wypłynie ponad sto
jachtów tej klasy, by walczyć o tytuł mistrza
świata. Wystartuje także liczna, rozwijająca się
od wielu lat polska flota.
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Już za dwa miesiące w Gdyni pojawią
się żeglarze z całego świata, którzy
przez dziesięć dni będą się ścigać na
wodach Zatoki Gdańskiej, by na koniec
regat wyłonić aktualnego mistrza
świata. Jest to pierwsza tej rangi impreza organizowana w Polsce. Prawo
organizacji Mistrzostw Świata klasy
505 zostało przekazane Gdyni w 2016
roku, podczas mistrzostw w angielskim Weymouth.
- Międzynarodowe Stowarzyszenie
Klasy 505 zauważyło świetnie rozwijającą się w naszym kraju flotę „pięćset
piątek”. Na decyzję wpłynęło także
doskonale położenie Gdyni oraz walory
miasta – organizatora regat – podkreśla Przemysław Zagórski, współorganizator regat.
Na mistrzostwa przyjedzie ponad sto
załóg z piętnastu krajów. Wśród nich
znajdują się byli olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy, zwycięzcy wielu
prestiżowych imprez żeglarskich oraz
pasjonaci żeglarstwa.

KIEDY WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO
Historia klasy 505 sięga 1953 roku.
Pierwsze szkice i rysunki 18-stopowej
łódki powstały pod ręką Johna Westella.
Co ciekawe, pierwotnie wcale nie miała się
tak nazywać 505. Westell zaprojektował
łódź pod nazwą Coronet. Projektem zainteresowało się francuskie Stowarzyszenie
Canteon, które poprosiło konstruktora
o dokonanie kilku modyfikacji w projekcie.
Początkowo otwarto-pokładowy kadłub
miał długość równą 5 m, jednak stowarzyszenie poprosiło projektanta o dopuszczenie 5 cm tolerancji w długości kadłuba.
Skrócono rufę, podcięto nieco dziób i tak
powstała „pięćsetpiątka”. Zaangażowani
w projekt Francuzi przeprowadzili kampanię promocyjną, by wprowadzić klasę 505
do programu igrzysk olimpijskich, jednak
uległa ona klasie FD (Latający Holender).
Ten epizod okazał się jednak szczęśliwy
dla 505. Klasa rozwijała się systematycznie na całym świecie. Nie została „zabita”,
jak niektóre klasy olimpijskie przez
horrendalne ceny sprzętu dyktowane
kosztami licencji olimpijskich. Nie została
także zdominowana przez profesjonalistów i zawodowców.
Ciekawostką jest, że od początku istnienia
klasy kolejno budowanym kadłubom
nadawano numery seryjne, które są także
numerami żagli. Łatwo więc za pomocą
numeru na żaglu określić wiek łódki, bo
pomimo upływu ponad pół wieku, kształt
kadłuba się nie zmienił. Być może ze
względu na swoją uniwersalność, klasa
505 pozostała formułą amatorską i ciągle
się rozwija. Zdobyła na całym świecie
rzesze zwolenników. Do dzisiaj zbudowano ponad 9200 jachtów.
POLSKIE TROPY 505
Dokładnie nie wiadomo, kiedy po raz
pierwszy jachty klasy 505 pojawiły się
w Polsce. Janusz Marek Taber, Komandor Jacht Klubu Polski w jednym
w wywiadów wspominał, że w latach 50.
były one z trudem budowane w polskich
klubach własnoręcznie przez żeglarzy.
Wykorzystywano do tego oryginalne
francuskie plany i trudne do dostania
obłogi mahoniowe. Niekiedy praca trwała
nawet trzy lata.
Wiemy także, że w tamtych latach francuski związek żeglarski starając się o wprowadzenie klasy 505 do programu igrzysk
olimpijskich przekazał kilka jachtów do
Polski licząc na poparcie. We wczesnych
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latach w Polsce konstrukcja nie otrzymała jednak należnego
uznania wśród żeglarzy. Być może wpływ na to miały trudności
w budowie jachtów. Łódka była także skomplikowana w obsłudze i wymagała bardzo wysokich umiejętności żeglarskich.
W Polsce klasa 505 odrodziła się 12 lat temu. Niezależnie od
siebie zaczęły trafiać do naszego kraju do różnych osób jachty
tej klasy. Najczęściej kupowane były w Niemczech, które są europejską stolicą 505. Dzięki nawiązaniu kontaktów i rozchodzących się wieści w Internecie, ekipy „pięćsetpiątkarzy” zaczęły
regularnie się spotykać. W 2006 roku zorganizowano pierwsze
mistrzostwa Polski. Dwa lata później powstało Polskie Stowarzyszenie Klasy 505, które obecnie liczy ponad stu członków.
Polska flota jachtów regularnie startujących w regatach liczy
ponad trzydzieści jednostek. Z roku na rok przybywa także nowych ekip. Ze wszystkich klas otwarto pokładowych klasa 505
jest obecnie jedną z najbardziej popularnych w naszym kraju.
O CO CHODZI Z TĄ 505…

To, co przyciąga wielu doświadczonych zawodników z innych
klas to nieporównywalna do innych jachtów satysfakcja z pływania. Jachty klasy 505 ważą zaledwie 130 kg, a powierzchnia
ożaglowania z wiatrem wynosi aż 42 m2. W obiegowej opinii
wielu doświadczonych żeglarzy, wśród łodzi mieczowych
szybsze od 505 są jedynie skiffy. 505 to również klasa bardzo
uniwersalna. W zeszłym roku na Mistrzostwach Polski najmłodszy zawodnik miał 13 lat, a najstarszy 74.
- Nowoczesne jachty klasy 505 to mieszanka najnowszych
rozwiązań spotykanych na jachtach regatowych. Kadłuby
i płetwy budowane są z węgla i najnowszych żywic epoksydowych. Przepisy klasowe dopuszczają dowolność w wyborze
materiałów do budowy 505. W przeciągu kilkunastu lat wyposażenie jachtów także ewoluowało. Powoli standardem stają
się takie „zabawki” jak dwa spinakerbomy, wanty na szynach
czy „high-aspectowe” miecze z możliwością regulacji położenia
pinu. Mimo korzeni w latach 50 XX wieku, można śmiało powiedzieć, że klasa 505 nadąża za światowymi trendami będąc
jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie dinghy
na świecie – podkreśla Zagórski.

fot. Robert Hajduk

Na czym polega fenomen tej klasy w Polsce? Zdaniem samych
zawodników to w głównej mierze zasługa niespotykanej w innych klasach otwartości doświadczonych załóg na dzielenie
się wiedzą z początkującymi. Przed każdymi regatami Pucharu
Polski 505 zawodnicy spotykają się na treningach, na których
bardziej doświadczeni żeglarze szkolą tych mniej opływanych.
Każdy nowy „piątkowicz” może liczyć też na pomoc w wyborze
i zakupie sprzętu oraz jego udoskonaleniu. Otwartość jest

charakterystyczną cechą dla całego międzynarodowego środowiska związanego z 505. Jeden telefon wystarczył, aby utytułowana gdyńska załoga umówiła się na wspólny, weekendowy
trening w Danii z Janem Saugmanem, dwukrotnym Mistrzem
Świata w klasie 505 oraz braćmi Bojsen-Moller, medalistami
olimpijskimi w klasie FD.
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KOMENTARZE
SŁAWEK PLICHTA
Po laserze i kilku latach startów w regatach meczowych i klasie Omega,
uznałem, że pora na zmianę. Środowisko regatowe w Polsce jest niewielkie,
w zasadzie to nie ma wielkiego wyboru,
jeśli ktoś chce pościgać się w większej
flocie niż 5-7 łódek. Wybrałem 505, bo
to najliczniejsza dziś seniorska dwuosobowa klasa w Polsce. Na regatach
co miesiąc spotyka się po 20-30 załóg,
taka rywalizacja daje dużo satysfakcji,
tym bardziej, że flota się rozwija i trafia
do nas coraz więcej osób z innych klas,
co stale podnosi poziom rywalizacji.

DOMINIK OSTROWSKI
Klasa 505 daje możliwość rywalizacji
zarówno w regatach międzynarodowych, jak i na krajowym podwórku.
Na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata pojawia się ponad
100 załóg i to na jednej linii startu. To
unikalna okazja, aby sprawdzić swoje
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umiejętności w tak licznej flocie. 505
jest stosunkowo niewielka, nie ma
żadnego problemu z jej transportem.
To mała łódka, która daje niezwykłe
możliwości. Najlepsze jest jednak to, że
„piątkarze” stworzyli wspaniałą atmosferę. Zawsze można skorzystać z wiedzy i pomocy bardziej doświadczonych
zawodników – nawet mistrzów świata.
Dla mnie najważniejsze jest to, że ta
klasa pozwala mi ciągle się uczyć.

RAFAŁ SAWICKI
Jeśli tylko czas mi na to pozwala, staram się brać udział w najważniejszych
imprezach klasy 505 w Polsce. 505 to
taka „470 na sterydach”, w której to klasie żeglowałem przez lata. Największe
atuty „piątki” to bardzo duży spinaker
i możliwość płynnej regulacji i ustawień
całego takielunku w trakcie wyścigu, co
daje duże możliwości taktyczne i strategiczne. Bardzo duża powierzchnia
ożaglowania z wiatrem daje niezwykłą
radość z żeglowania w ślizgu.
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MAZDA CX5
GWIAZDA
MARINY
TEKST: MICHAŁ STANKIEWICZ
FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Wysokie prześwity, napęd na 4 koła, duża przestrzeń
bagażowa w połączeniu dynamiczną sylwetką
i komfortowym wnętrzem. Nową Mazdą CX-5 można
nie tylko wygodnie pojechać na najdalsze regaty, ale
i wjechać w trudno dostępne miejsca.

To już druga generacja tego japońskiego
SUV-a. Model zadebiutował w 2011 roku, jako
pierwszy w technologii SkyActive, co wiązało
się ze sztywną, lekką platformą nadwozia,
nową serią silników i układów przeniesienia
napędu. Auto szybko zdobyło popularność,
w ciągu pięciu lat sprzedano 1,5 mln egzemplarzy na całym świecie. Tylko w Europie CX5
kupiło 260 tys. osób. Nowy model z pewnością
podzieli sukces poprzednika, chociażby tylko
z tego względu, że choć ma podobną sylwetkę,
to stylistycznie jest jeszcze bardziej dynamiczny i agresywniejszy od poprzednika. Uwagę
zwracają wąskie przednie reflektory, większa
liczba przetłoczeń i mocno wystający przed
grill znaczek Mazdy.
Testowany przez nas model wyposażony
jest w silnik benzynowy o pojemności 2 litrów
i mocy 160 KM, a także mechaniczną skrzynię
biegów. Mimo dużych gabarytów, a także
i masy samochód dość żwawo rozpędza się,
niemniej nie oczekujmy od niego wyścigowych
osiągów. To jest SUV. Dużą przyjemność daje
zmiana biegów: są krótkie przełożenia, a sama
manetka zmiany biegów jest bardzo ergonomicznie ułożona. Plusem jest dobra widoczność, w niektórych SUV-ach jest z tym problem.
Nowy model ma 454,4 cm długości, 184 cm
szerokości i 169 wysokości. Rozstaw osi
wynosi 270 cm. Te parametry czynią, że jazda
Mazdą CX 5 jest bardzo wygodna – nie tylko
dla kierowcy i przedniego pasażera. Po usta-

64

wieniu fotela kierowcy dla wysokiej osoby,
siedzący za nim pasażer może wygodnie
podróżować, nie obawiając się o brak miejsca
na nogi. Bagażnik o pojemności 500 litrów
to całkiem niezły wynik, zmieszczą się nie
tylko bagaże, ale i drobny osprzęt. Po złożeniu
tylnej kanapy znajdzie się miejsce nie tylko na
osprzęt, ale i zestaw kajta. W razie awaryjnej
sytuacji mona też upchać deskę windsurfingową, ale zdecydowanie lepiej wozić ją na
bagażniku dachowym. Wysoki prześwit i stały
napęd na 4 koła to gwarancja, że samochodem dojedziemy praktycznie na każdy spot.
Mazdę wyposażono w szereg najnowszych
systemów. Wśród nich - kolorowy wyświetlacz
head – up z funkcją pamięci ustawienia wyświetla na przedniej szybie najważniejsze parametry pojazdu, Drive Alert, system wykrywający znużenie kierowcy, czy też TSR – system
rozpoznający znaki ograniczenia prędkości.
Ważna informacja dla miłośników głośniejszej
muzyki – system nagłośnieniowy do Mazdy
dostarcza Bose! I na finał kolor: prezentowany
przez nas model ma Soul Red Crystal, w porównaniu do odcienia Soul Red Metallic charakteryzuje się o 20 procent intensywniejszym
nasyceniem barwy i 50 procent większą głębią
koloru. Trudno go nie zauważyć! W połączeniu
z sylwetką – nowa Mazda CX5 ma szansę
zostać gwiazdą każdej mariny.
Prezentowany model w wersji brutto kosztuje
151 605 zł
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PĘTLA ŻUŁAWSKA
303 KILOMETRY
PRZYJAZNEJ ŻEGLUGI

Sieć szlaków wodnych, nowa infrastruktura
dla wodniaków, ogromny potencjał
przyrodniczy i krajobrazowy oraz wspaniałe
obiekty dziedzictwa kulturowego, to główne
atuty przyciągające turystów na jedyny
w swoim rodzaju i unikatowy pod wieloma
względami obszar Delty Wisły i Zalewu
Wiślanego. Poznajcie Pętle Żuławską!

Pętla Żuławska łączy ze sobą Wisłę, Martwą Wisłę, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeki Elbląg
i Pasłękę oraz wody Zalewu Wiślanego. To w sumie 303 kilometry przyjaznej żeglugi i przygody, której można doświadczać na pokładzie jachtu, łodzi motorowej czy houseboata.
Zalew Wiślany natomiast jest akwenem prawie trzykrotnie
większym od największego w Polsce jeziora Śniardwy. Szlaki
wodne Pętli Żuławskiej dostępne są dla wodniaków zarówno
od strony Morza Bałtyckiego, jak i szlaków śródlądowych,
w tym międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej Europę
Zachodnią z rejonem Kaliningradu.

sieć wodnych połączeń i obiektów żeglarskich z fascynującą
przyrodą oraz atrakcjami dziedzictwa kulturowego obszaru
Żuław Wiślanych. O unikatowości tego miejsca decyduje
również otoczenie hydrograficzne i przyrodnicze, bogactwo
występujących na terenie Żuław ekosystemów i wysoka
bioróżnorodność wynikająca m. in. ze szczególnego klimatu.
Walory przyrodnicze uzupełniają atrakcje historyczne i obiekty kultury materialnej, m. in. zamki gotyckie czy holenderskie
domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne, w tym
mosty zwodzone i śluzy. Na przyjęcie turystów czeka tu również kilkaset miejsc do cumowania jednostek pływających,
nowoczesna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, zaplecza socjalne, parkingi, wygodne keje z dostępem do wody
i elektryczności oraz inne najnowsze rozwiązania techniczne
zapewniające cumowanie w komfortowych warunkach.

Pętla Żuławska jest miejscem wyjątkowym, godnym polecenia wszystkim pragnącym przeżyć prawdziwą przygodę i odkryć coś nowego. Szlak harmonijnie łączy w sobie atrakcyjna
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WYBRANE PRZYKŁADOWE
TRASY PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ:
1 WIELKA PĘTLA ŻUŁAWSKA
Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła,
Szkarpawa, Nogat, Kanał Jagielloński,
rz. Elbląg

Miejscowości: Gdańsk, Drewnica, Rybina, Elbląg,
Malbork, Tczew, Gdańsk
Czas trwania: 6 dni spokojnego pływania (możliwa modyfikacja – start i koniec na Szkarpawie,
np. w Rybinie. Trasa liczy wtedy 4-5 dni i ma
długość ok. 130 km)
Długość: 200 km
Przeszkody: 7 śluz, 7 mostów
Jednostki: zanurzenie do 1,4 m (najniższe przejście 3,7-3,3 m w zależności od poziomu wody)

2 Z GDAŃSKA NA ZALEW WIŚLANY:

Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa,
Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany
Czas trwania: 2 dni (ok. 5 godzin dziennie)
Długość: 60 km
Przeszkody: 2 śluzy, 5 mostów
Jednostki: zanurzenie do 1,4 m
Są to między innymi porty i przystanie w: Elblągu, Krynicy Morskiej, Tolkmicku, Białej Górze, Braniewie, Nowej Pasłęce, Kątach
Rybackich, Rybinie, Osłonce, Błotniku i Malborku. System przystani Pętli Żuławskiej uzupełniają cztery pomosty cumownicze
w Tczewie i Drewnicy. Udogodnieniem dla żeglarzy są też
oddane do użytku w ostatnich latach dwa mosty zwodzone:
w Gdańsku-Przegalinie i w Nowej Pasłęce oraz zelektryfikowana śluza Gdańska-Głowa.

3 WOKÓŁ ZALEWU WIŚLANEGO

Rzeki i akweny: Zalew Wiślany, Pasłęka, Elbląg
Miejscowości: Elbląg, Krynica Morska, Kąty
Rybackie
Czas trwania: 7 dni

Wszystkie obiekty powstały w ramach projektu – „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowanego od roku
2010, w którym uczestniczyło kilkunastu partnerów z obszaru
województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz
województwo pomorskie w charakterze inicjatora i lidera. Wartość projektu wyniosła prawie 85 mln zł, w tym dofinansowanie
prawie 50 mln zł.
Do roku 2021 w ramach programu „Rozwój oferty turystyki
wodnej na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej” przewiduje się
budowę i rozbudowę kolejnych portów, przystani żeglarskich
oraz pomostów cumowniczych i wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej w kilkunastu miejscowościach Delty Wisły i Zalewu Wiślanego oraz dodatkowo Zatoki
Gdańskiej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie poprawa
warunków nawigacyjnych likwidujących bariery dla żeglugi tj.
przebudowa mostów stałych na zwodzone oraz oznakowanie
szlaków wodnych.
W ŚLIZGU!
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Jednostki: zanurzenie do 1,4 m
Miejsce startu: Elbląg, Krynica Morska, Nowa
Pasłęka

MOŻLIWOŚCI CZARTERU:

a) housboaty – Żuławki, Rybina, Kąty Rybackie,
Malbork, Elbląg
b) jachty – Gdańsk, Elbląg, Nowa Pasłęka
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami o atrakcjach turystycznych i warunkach
żeglarskich na Pętli Żeglarskiej zapraszamy
na stronę
www.petla-zulawska.pl
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Do tej pory nie mieliście okazji
pływać po chorwackim morzu,
a może co roku na nie wracacie?
Tajemnicą popularności wybrzeża
chorwackiego jest to, że poza
pięknem przyrody, oferuje dużą
różnorodność atrakcji. Żaglowa
propozycja to oprócz przygody, także
zaciszne zatoczki, średniowieczna
architektura, ciepłe morze, folklor
i tradycja. Co ciekawe, oferta
czarteru jachtów w Chorwacji
zdecydowanie zawstydza mazurskich
fot. materiały prasowe

armatorów.
AUTOR: CROATIA TOURISM

Nic więc dziwnego, że Chorwacja jest od lat najbardziej popularnym kierunkiem czarteru żaglówek, a jednocześnie jest bardzo
popularna również dla pozostałych rodzajów najróżniejszych
łodzi rekreacyjnych, do których można zaliczyć łodzie rodzinne,
łodzie i jachty motorowe, katamarany, pontony a także kajaki
morskie.
WYJĄTKOWY ARCHIPELAG
Pierwszym najwidoczniejszym powodem przyjazdu do Chorwacji jest piękno jej natury. Chorwackie wybrzeże liczy dokładnie
1244 wysp, wysepek i grzbietów morskich, ale to co sprawia, że
są szczególne to nie ich ilość, ale fakt, że tworzą liczne zatoki
i zatoczki, plaże, jaskinie i klify, a miejsca nienaruszonego piękna
przyrody pokrywają się z cudnymi nadmorskimi miasteczkami.
Ten jedyny w swoim rodzaju archipelag, który rozciąga się na
mniej niż 250 milach morskich wykorzystuje łagodny klimat
śródziemnomorski i sprawia, że żegluga jest przyjemna. Na
wybrzeżu chorwackim znajduje się aż pięć chorwackich
parków narodowych, z czego trzy są typowo morskie (Brioni,
Kornati i Mljet), jeden górski (Paklenica) i jeden morsko-rzeczny (Krka). Żeby dotknąć ich piękna wystarczy skierować łódź
w danym kierunku.

BRIJUNI
Brijuni to archipelag składający się z dwóch większych wysp
i dwunastu małych wysepek na południowo-zachodnim
wybrzeżu Istrii, w pobliżu Puli. Znany jest z rozczłonkowanej linii
brzegowej i bujnej roślinności śródziemnomorskiej, częściowo
stanowiącej park krajobrazowy. Są tu także cenne zabytki
z czasów rzymskich i bizantyjskich. Wszystko to sprawia, że
Brijuni od ponad stu lat odwiedzają arystokraci i mężowie stanu
z całego świata.
Chociaż na wyspach nie ma stałych mieszkańców, to w ciągu
dnia przybywają tu z lądu motorówkami liczni turyści. Na wyspie
Veliki Brijun znajdują się trzy niewielkie hotele, w których można
spokojnie wypocząć wśród pięknej przyrody, niedaleko od
turystycznego zgiełku pobliskiej Puli. Tu także jest najstarsze pole
golfowe w Chorwacji. Mimo obecności wielkiej liczby turystów
przyroda jest tu w stanie nienaruszonym, o czym świadczy
ogromna ilość ptaków wędrownych, które tu właśnie zimują.
KORNATY
Kornaty składają się z 89 niezamieszkałych wysp, wysepek
i skał o powierzchni całkowitej 217 km2, a znane są z stromych
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nazwie. Park obejmuje zachodnią część tej pięknej
wyspy z bujną i różnorodną roślinnością śródziemnomorską. Tu znajdują się też dwie głębokie zatoki, które
ze względu na niezwykle wąskie cieśniny łączące je
z otwartym morzem, nazywane są jeziorami. Są to
jeziora Veliko i Malo.
Na wyspie Mljet są także liczne zabytki, z których
najcenniejszy jest kompleks klasztoru benedyktynów
z XII wieku, położonego na niewielkiej wysepce pośrodku
jeziora Veliko, otoczonego pięknym parkiem. W ciągu
wieków powstawały tu liczne kroniki, dzieła naukowe
i literackie. Przy klasztorze jest także interesujący kościół
Najświętszej Marii Panny.
PAKLENICA

fot. materiały prasowe

zboczy. Wydaje się, że wysp jest więcej, bo dawne
przysłowie mówi: „Ile dni jest w roku, tyle jest wysp
kornatskich”. Największa część Parku to główna wyspa
Kornat, od którego cały archipelag otrzymał nazwę.
Największymi miłośnikami Kornatów są żeglarze,
którym Kornaty oferują to, czego najczęściej poszukują:
słoneczny labirynt morza i wysp oraz spokój w nienaruszonej przyrodzie.
MLJET
Najważniejszym obszarem chronionym na południu
Dalmacji jest Park Narodowy Mljet na wyspie o tej samej
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Perłą przyrody w regionie Zadaru jest Park Narodowy
Paklenica, położony w najbardziej atrakcyjnej części
południowego Velebitu, na obszarze zaledwie 96 km2.
Jego główną atrakcją są dwa wspaniałe wąwozy: Velika
i Mala Paklenica, wiodące od wybrzeża aż pod najwyższe szczyty masywu. W Parku jest też wiele niezwykłych
form krasowych, jaskiń, a wyraźne różnice klimatyczne
przyczyniają się do bogactwa flory i fauny. Dzika na
pozór Paklenica jest łatwo dostępna ze względu na
bliskość drogi turystycznej nad Adriatykiem i autostrady.
Wspaniałe, a często przerażające widoki Velebitu
powyżej miejscowości wypoczynkowej Starigrad-Paklenica przyciągają turystów spragnionych przygód, zaś
poruszanie się po Parku ułatwiają drogowskazy i tablice
informacyjne w kilku językach. Przez wąwóz Velika
Paklenica, którędy dawniej góralki nosiły na plecach sól
znad morza, a z Liki na wybrzeże zboże, dziś wiedzie
wygodny szlak turystyczny.
maj - czerwiec 2018
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PODRÓŻE

WARTO
WIEDZIEĆ:
KRKA
Park Narodowy Krka obejmuje większą część biegu tej
niezwykłej rzeki, wzdłuż której, oprócz piękna przyrody
podziwiać możemy także liczne zabytki. Wśród nich
szczególne miejsce zajmuje klasztor franciszkanów na
wysepce Visovac. Przy klasztorze jest galeria obrazów,
a także kościółek, pochodzący z XIV wieku. W kanionie
w górnym biegu rzeki jest prawosławny klasztor –
monastyr Krka, a także kilka wznoszących się nad wodą
starych twierdz.
Warto też obejrzeć stare młyny wodne, dziś małe muzea
etnograficzne, gdzie można dowiedzieć się, jak w dawnych wiekach mielono zboże. Są tu przewodnicy ubrani
w tradycyjne stroje ludowe, z zaciekawieniem oglądane
przez dzieci, które są częstymi gośćmi Parku Narodowego Krka. Jednak główną jego atrakcją jest siedem kaskad
i wodospadów, z których najszerszy jest Roški slap,
a największy i najbardziej znany - Skradinski buk.
ŻAGLE I ZABAWA
Tradycja żeglarska w Chorwacji ma tyle lat ile życie na
tych terenach, a jej odbicie jest dziś najlepiej widoczne
w turystyce żeglarskiej. Jednym z podstawowych założeń żeglugi bez zmartwień jest również jakość infrastruktury żeglarskiej w Chorwacji. To co jest w Chorwacji
zupełnie proste i co czyni ją wyjątkową to możliwość
wyboru sposobu spędzania czasu na morzu. Opcji jest
niemal bez liku, od ukrytych zatok do ukrytych miast
często jest zaledwie kilka mil morskich, a różne aspekty
przyjemnego spędzania czasu są stale na wyciągnięcie
ręki. Chorwacja jest bezsprzecznie również miejscem
dobrej zabawy, a będąc na łodzi codziennie możesz
wybierać inne miejsce na zabawę.
W ŚLIZGU!
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- Aby żeglować w Chorwacji wystarczy patent
sternika jachtowego oraz licencja radiooperatora. Jeżeli nie możemy poszczycić się takimi
umiejętnościami, istnieje oczywiście możliwość
wynajęcia skippera. Jest to koszt w granicach
150 euro dziennie plus koszt wyżywienia.
- Jacht można czarterować zarówno w marinach (drożej), jak i w mniejszych ośrodkach czy
nawet od osób prywatnych (sporo taniej). Przygotować należy kaucję w wysokości między
1000 a 2000 euro.
- Wiatry w Chorwacji mają swoje własne nazwy.
Najbardziej korzystny jest mistral, zwany wiatrem żeglarzy. W interesujących nas okolicach
występuje on od czerwca do połowy września.
Niesie za sobą dobrą pogodę, wieje łagodnie.
Jugo wieje z kierunku południowego i południowo-wschodniego. Łączy się z pojawieniem
się chmur kłębiastych. Wieczorami po jego
nastaniu możemy spodziewać się burz. Najbardziej niebezpiecznym wiatrem występującym
w tamtych regionach jest bora. Charakteryzuje
się dużą gwałtownością.
- Bezpieczeństwa żeglarzy w Chorwacji strzeże
SAR – to 48 statków ratowniczych i 38 łodzi
policyjnych. W szczególnych wypadkach bezpieczeństwa na morzu mogą strzec samoloty
i śmigłowce policyjne oraz wojskowe. Kontakt
do SAR: kanał 16 VHF. Telefony w Chorwacji:
9155 lub 112 (bez prefiksu, bezpośrednio z telefonu komórkowego).
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KITE CITY FESTIVAL
Trzydniówka na Helu wydaje się być odległą
perspektywą, a wy znowu chcecie poczuć to, co
wtedy, w sierpniowy dzień, gdy wiatr i słońce smagają
twarze, a jutra miało nie być? Wychodząc naprzeciw
SuenoSurf wraz z Aioli postanowili zorganizować Kite
City Festival - cykl eventów czerwcowych w trzech
miastach - Warszawie, Gdańsku i Katowicach.
Kite City Festival odbędzie się w głównych miastach Polski - Warszawie,

przez cały dzień będą wyświetlały piękne filmy z wyjazdów kitesurfingo-

Gdańsku i Katowicach, w trzy czerwcowe soboty - 9.06, 16.06 i 23.06.

wych z całego świata. Od rana do wieczora imprezie będzie towarzyszyć

Cel? Propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie, ile pozytywnej

chillout’owa muzyka, która zakończy się wieczorną imprezą. Punktem

energii może wnieść w życie kitesurfing i przeniesienie iście surfingowe-

kulminacyjnym będzie koncert na żywo. Wystąpią artyści, których muzy-

go klimatu do samego centrum miasta.

ka będzie współgrać z klimatem plaży i
tropikalnych rytmów.

Zaplanowano sporo atrakcji i aktywności, zaczynając od zainteresowania dzieci i rodzin sportami deskowymi, przez pokazy live cookingu
i kuchni z całego świata i miejsc, które można odwiedzić pływając na

Kiedy? 9.06 Katowice, 16.06 Warszawa, 23.06 Gdańsk

kitesurfingu, po pokaz mody ubrań w stylu street & surf. Uczestnicy

Gdzie? W Aioli!

również wirtualnie przez wielkie monitory przeniosą się nad morze, które

Co? Muzyka, jedzenie, rozmowy i bardzo długie dni i noce.

PLANET BALTIC SUP
TOUR 2018
4 miasta, 4 terminy, 4 dni imprezy, od Elbląga po Kołobrzeg.
Rusza pierwszy cykl amatorskich regat SUP w Polsce!
Pierwszy przystanek już 1-2 czerwca w Elblągu.
Stand Up Paddle board, w skrócie SUP,
szturmem zdobywa popularność. Na
rzece Elbląg, tuż przy Bulwarze Zygmunta Augusta, odbędą się pierwsze
zawody przeznaczone dla amatorów
SUP – Planet Baltic SUP Tour. Całe
wydarzenie rozpocznie się 1 czerwca.
Imprezy podzielone zostały na dwa
dni. W piątki będzie można podszkolić
swoje SUP umiejętności, natomiast
w sobota to dzień regatowy zakończony
imprezą dla uczestników.
- Piątek zorganizowany będzie tak, aby
każdy mógł spróbować stanąć na desce.
Natomiast drugiego dnia, czyli w sobotę

– 2 czerwca – rozpoczną się zawody.
Udział w nich jest otwarty, każdy może
spróbować swoich sił – informują
organizatorzy, czyli szkoła żeglarstwa
Mk Sailing z Kołobrzegu.
Wyścigi będą rozgrywały się w kategorii
amatorskiej oraz PRO dla bardziej
doświadczonych paddlerów w konkurencjach: long distance (ok. 1 km)
oraz technical race (ok. 500 m). Co
ważne, chętni nie będą musieli posiadać
własnej deski SUP – organizatorzy
dostarczają sprzęt na czas regat. Udział
w zawodach jest bezpłatny.

fot. materiały prasowe

Terminy Planet Baltic SUP Tour 2018:
Elbląg
Hel

1-2 czerwca
29-30 czerwca

Mrzeżyno
20-21 lipca
Grand Prix Kołobrzeg 10-12 sierpnia

W ŚLIZGU!
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Stand Up Paddle board to, najprościej mówiąc, pływanie na specjalnie do
tego przystosowanej desce z wiosłowaniem. Ci, którzy uprawiają ten sport
podkreślają, że daje on bardzo dużo korzyści. To dobry trening dla całego ciała, który uczy balansu i stabilności, a jednocześnie pozwala się zrelaksować.
Tę formę aktywnego wypoczynku można uprawiać praktycznie wszędzie,
niezależnie od warunków atmosferycznych.
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IX MIĘDZYNARODOWE
REGATY O PUCHAR
TRZECH MARSZAŁKÓW
Wody Zalewu Wiślanego wokół Krynicy Morskiej
staną się areną IX Międzynarodowych Regat
o Puchar Trzech Marszałków. Poza wymiarem
sportowym, regaty mają również wypromować
żeglarstwo w regionach przygranicznych. Impreza
odbędzie się w ostatni weekend czerwca.
fot. Natalia Drabińska

To już dziewiąta edycja Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dekoracje

Marszałków. Warto zaznaczyć, że poza wymiarem sportowym

zwycięzców odbędą się w sobotni wieczór, 30 czerwca w Porcie

i promocją żeglarstwa w regionach przygranicznych Rosji i Polski,

Jachtowym Krynica Morska. Regaty o Puchar Trzech Marszałków

wydarzenie ma również na celu wzmocnienie relacji mieszkańców

zaliczane są do Pucharu Południowego Bałtyku.

naszych regionów oraz aktywizację turystki wodnej. To nie tylko
wspaniała forma sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim

Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Pomor-

integracja miłośników przygody pod żaglami. W trakcie trzech dni

skiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Obwód

żeglarskiego święta odbędą się m.in. koncerty szantowe, spotkania

Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej przy współorganizacji Miasta

środowiska żeglarskiego. Imprezie będą towarzyszyły również

Krynica Morska, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Kaliningradz-

wyścigi w grupie młodzieżowej w klasach: Optimist, Cadet i Laser.

kiej Obwodowej Federacji Żeglarstwa.

PROJEKT BAŁTYK
Trzech śmiałków postanowiło przepłynąć Bałtyk na
skuterach wodnych. Czy im się uda? Bardzo możliwe, że
na przełomie czerwca i lipca będziemy świadkami tego
wydarzenia. Za tym nowatorskim przedsięwzięciem stoi
Przemek Bielicki, miłośnik motorowodniactwa.

fot. materiały prasowe
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Projekt Bałtyk to nowatorskie przedsięwzięcie, które zakłada pokonanie
na skuterze wodnym Morza Bałtyckiego, na odcinku pomiędzy dwoma
portami - polskim i szwedzkim.
Trasa, o długości ponad 200km,
prowadzić będzie z Kołobrzegu
do Ystad. W akcji weźmie udział
trzech zawodników. W zależności
od warunków pogodowych, termin
realizacji projektu zaplanowano
na ostatni weekend czerwca lub

pierwszy weekend lipca. Z uwagi
na bezpieczeństwo uczestników
projekt będzie zabezpieczał 55-stopowy jacht morski z ratownikiem
na pokładzie. Umożliwi on m.in. tankowanie na morzu, wykonywanie
zdjęć, czy nagrywanie materiału wideo. Będzie jednocześnie miejscem
noclegu w Szwecji. Powrót, również
na skuterach, planowany jest drugiego dnia. Zawodnicy popłyną na
skuterach wodnych Yamahy.

maj - czerwiec 2018
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Organizatorzy Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej,
czyli Klubowych
Mistrzostw Polski PZŻ
potwierdzili kalendarz
tegorocznej, czwartej
edycji regat. Zaplanowano
rozegranie czterech rund.
Jednocześnie ruszyły
zapisy do startu w lidze,
fot. Karol Kacperski

przewidziano miejsce tylko
dla 12 klubów.

TRWAJĄ ZAPISY DO POLSKIEJ
EKSTRAKLASY Ż EG L A R S K I E J
Do tej pory swój udział potwierdziło już dziewięć
zespołów, w tym m.in. MOS Iława, Legia Warszawa, Yacht Club Gdańsk oraz obrońcy zeszłorocznego tytułu – Yacht Club Sopot. Rywalizacja
zapowiada się naprawdę interesująco, bowiem
swój start zapowiedzieli dobrze znani, głównie
z match racingu sternicy – Szymon Jabłkowski
(OKŻ Olsztyn) i Rafał Sawicki (Yacht Club Sopot).
W tym sezonie organizatorzy zmienili nieco
format rozgrywek.
- W tym roku zdecydowaliśmy się na skrócenie
czasu rozgrywania ligi. Cztery rundy rozegramy
w ciągu zaledwie 2 miesięcy, średnio co 2-3 tygodnie. Tak częsta rywalizacja powinna zwiększyć
emocje, które nie zdążą opaść przed kolejnymi
zawodami. Ponadto pozwoli nam to na zwiększenie zainteresowania mediów – wyjaśnia Maciek
Cylupa, organizator regat.

- Jest to bardzo ekonomiczna forma udziału w rywalizacji na wysokim sportowym poziomie. Poza
wpisowym dochodzą oczywiście koszty dojazdu
i pobytu załogi, ale sumując wszystkie koszty,
sezon startów w ekstraklasie wychodzi dużo
taniej, niż przy konieczności posiadania własnego
jachtu, jego transportu po Polsce, zakupu żagli
i wymiany osprzętu – podsumowuje Cylupa.
Zwycięzca ligi zdobędzie tytuł Klubowego
Mistrza Polski a pierwsze cztery kluby ligi otrzymają prawo startu w prestiżowych rozgrywkach
Europejskiej Ligi Mistrzów (Sailing Champions
League) rozgrywanych w St. Petersburgu, St.
Moritz i Porto Cervo. Po sezonie 2017 prawo
startu z Polski uzyskały załogi z Yacht Club
Sopot, Jacht Klub Kamień Pomorski, MOS Iława
i Olsztyński Klub Żeglarski.
Zapisy trwają do końca maja.

Do Ekstraklasy mogą zgłaszać się kluby
zrzeszone w Polskim Związku Żeglarskim lub
w jednym z jego Okręgów. Zgłoszony klub ma
prawo wystawić do każdych regat dowolnie
dobraną załogę. Taka formuła umożliwia starty
wielu zawodnikom, nawet tym którzy mają już
mocno napięty terminarz. Wpisowe do regat nie
uległo zmianie i wynosi 5 000 złotych za całość
ligi, czyli 4 regaty dwudniowe wraz z dniami
treningowymi. Zawodnicy dostaną do dyspozycji
flotę identycznych jachtów regatowych klasy
TOM28 (Szczecin, Świnoujście) oraz Delphia 24
One Design (Sopot, Gdynia).

W ŚLIZGU!
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KALENDARZ REGAT:
14-15 lipca – Gdynia
28-29 lipca – Szczecin
18-19 sierpnia – Świnoujście
08-09 września – Sopot
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PUCHAR
PREZYDENTA
SOPOTU
fot. materiały prasowe

Tradycyjnie na początku czerwca
widzimy się w Sopocie i ścigamy na
deskach z żaglem. Puchar Prezydenta
Sopotu to regaty rozgrywane od
„zawsze”. Przyjęło się, że są
najstarszą cykliczną imprezą w kraju.

– Puchar Prezydenta Sopotu, 1979 rok – to były

lekkiej zwyciężył kolega klubowy Antoszewski. Sopot,

pierwsze regaty na morzu – wspomina prekursor

trzeba przyznać, dominował – podkreśla Cybulski.

windsurfingu w Polsce – Ryszard Cybulski, zwycięzca
tych regat. – Pamiętam, rozgrywane były na lewo

W tym roku Puchar Prezydenta Sopotu rozegrany

od sopockiego molo. A organizowane przez tych

zostanie w dniach 8-10 czerwca. Rywalizować będą

samych ludzi, którzy później zakładali Sopocki Klub

klasy Techno293, RS:X czy Raceboard, ale także

Żeglarski. Regaty były widowiskowe i obserwowane

zawodnicy wind i kite foil. To właśnie te dwie ostatnie

przez tłumy. Ścigaliśmy się w formule otwartej. Każdy

klasy najprawdopodobniej zobaczymy na igrzyskach

na takim sprzęcie jaki miał. Wtedy byłem na topie,

olimpijskich w 2024 roku. Dla deskarzy pływających

wróciłem z mistrzostw Europy, gdzie niespodziewa-

na hydroskrzydle będzie to możliwość sprawdzenia

nie zająłem szóste miejsce na stu startujących i tu

się przed mistrzostwami Europy Formula Windsurfing

wygrałem w cuglach, w kategorii ciężkiej. W kategorii

Foil i RS Convertible w Sopocie.

fot. materiały prasowe

SOPOT
CATAMARAN CUP
16-17 czerwca po raz kolejny katamarany ścigać się będą na
wodach Zatoki Gdańskiej. Tym razem w ramach regat Sopot
Catamaran Cup 2018, które zaliczają się do Pucharu Polski
Katamaranów. Regaty organizowane są przez Uczniowski
Klub Sportowy Navigo.
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powierzchnią wody. Bardzo interesujące będą także wyścigi klasy
Hobie Cat 16, w których startować
będzie młodzież z UKS Navigo
Catamaran Youth Team Poland.
Regaty widoczne będą z sopockiego molo oraz z sopockich plaż.
Regaty organizowane są przez
Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO
pod patronatem Miasta Sopotu
oraz pod auspicjami Polskiego
Związku Żeglarskiego.

fot. materiały prasowe

Zawodnicy z całej Polski ponownie
spotkają się w Sopocie, by rywalizować w czterech klasach regatowych,
A-klasa, Hobie Cat 16, F18, Open.
Planuje się rozegranie 6 wyścigów
dla każdej klasy. Szczególnie widowiskowo zapowiadają się wyścigi
klasy A oraz Nacra. Będą w niej
startować Polscy zawodnicy, którzy
należą do ścisłej czołówki światowej. Ich katamarany to najnowsze
żeglarskie konstrukcje „latające” nad
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PAT R O N U J E W Ś L I Z G U

WINDSURFINGOWE
MISTRZOSTWA
EUROPY PONOWNIE
W POLSCE
W tym roku do Polski ponownie zawitają gwiazdy
światowego windsurfingu. Od 30 czerwca do 6 lipca
w Pucku odbędą się Konsal Mistrzostwa Europy
w Formule Windsurfing i Formule Windsurfing Foil.

W Polsce tradycje windsurfingowe są ogromne, szczególnie
w klasie Formuła Windsurfing,
gdzie zdobywaliśmy już tytuły
mistrza świata. Tegoroczne
regaty będą niezwykłe z kilku
powodów. Po pierwsze na
starcie spodziewana jest cała
czołówka światowa z medalistami olimpijskimi na czele.
Polskę będą reprezentowali
m.in. medaliści mistrzostw
świata w olimpijskiej klasie RS:X:
Piotr Myszka, Paweł Tarnowski
oraz Przemysław Miarczyński,
utytułowani zawodnicy w klasie
Formuła Windsurfing: Wojciech
Brzozowski, Michał Polanowski
i Hubert Mokrzycki, a także nasz
najlepszy zawodnik na co dzień

W ŚLIZGU!

/

ścigający się wśród zawodowców z PWA – Maciej Rutkowski.
Po drugie będzie to pierwsza
impreza światowa, w ramach
której odbędzie się europejski czempionat w Formule
Windsurfing Foil. To niezwykle
widowiskowa konkurencja,
w której deski z żaglem, za sprawą specjalnego hydroskrzydła,
„lecą” pół metra nad wodą.
29 czerwca przewidziane
jest uroczyste rozpoczęcie
mistrzostw z huczną paradą
pomiędzy rynkiem a portem oraz
koncerty muzyczne. Punktem
kulminacyjnym ma być uroczyste rozdanie nagród 7 lipca.

maj - czerwiec 2018

ROZMOWA Z PIOTREM MYSZKĄ:
Z „latającą” deską RS:X Convertible zetknąłeś się
już w ubiegłym roku na Azorach i to od razu na
mistrzostwach świata. Jak oceniasz ten sprzęt i jego
możliwości?
To było dla mnie wyzwanie. RS:X Convertible to nowa
koncepcja deski olimpijskiej i jak na pierwsze zawody
w trudnych warunkach, sprzęt się sprawdził, aczkolwiek
to nie jest ostateczna koncepcja. Z tego co wiem, Neil
Pryde będzie dalej rozwijał sprzęt, by zakres wiatrowy
dla tej deski był jak największy. Wyzwaniem windsurfingu z foilem jest wiatr poniżej 9 węzłów i jak na razie wersja RS:X Convertible z zeszłego roku słabo sobie z tym
radzi. Są już na rynku hydroskrzydła od Starboard, które
dużo lepiej radzą sobie w słabszym wietrze. Ja jednak
miałem możliwość polatać na foilach polskiej produkcji
Exploder, które już na etapie prototypów były lepsze
od Pryde i porównywalne ze Starboardem. Wydaje mi
się, że Neil Pryde też zdaje sobie z tego sprawę i dalej
rozwija technologie, gdyż zostałem już zaproszony na
testy nowych hydroskrzydeł.
Na przełomie czerwca i lipca w Pucku odbędą się
mistrzostwa Europy w Formule Windsurfing i również
na foilach. Ponoć przygotowujesz się do tej imprezy.
Wyścig zbrojeń w windsurfingu się rozpoczął, tak więc
jedną z okazji porównania sprzętu różnych firm będą
mistrzostwa Europy w Pucku. Chciałbym w nich wystartować, ale jeszcze nie wiem na czym. Mam nadzieje, że
po testach we Francji będą wiedział więcej.

77

W Ś L I Z G U PAT R O N U J E

CZWARTY SEZON
BIZNES LIGI ŻEGLARSKIEJ
W czerwcu na wody wokół sopockiego molo
powraca Biznes Liga Żeglarska. Będzie to już
fot. Karol Kacperski

VII edycja Ligi w jej czwartym sezonie. Od tego
roku organizatorzy z GSC Yachting zmieniają
format organizując jedną edycję przez cały sezon
w miejsce dotychczasowych dwóch.
Na VII edycję BLŻ składać się będzie sześć imprez. Po trzy z nich

pę złotą i srebrną. Ostatnie dwa starty wyłonią zwycięzcę rywalizacji,

odbędą się w czerwcu i wrześniu. Tradycyjnie miesiące urlopowe lipiec

który otrzyma tytuł Mistrza Biznes Ligi Żeglarskiej i odbierze okazałe

i sierpień będą wolne od wyścigów. Rywalizacja rozpocznie się 2 czerw-

trofeum przechodnie. Tytułu bronić będzie zespół D.A.D / Security

ca, a kolejne regaty rozgrywane będą co dwa tygodnie. Nowością w te-

Systems, który już zapowiedział swój start.

gorocznej edycji ligi będzie prezentacja załóg podczas imprezy Sopot
Wave, która odbędzie się 25 maja, a która jest nieoficjalną inauguracją

Regaty prowadzone są na jednakowych, wyczynowych jachtach spor-

sezonu żeglarskiego. Sopot Wave będzie zresztą klamrą dla całej BLŻ,

towych Delphia 24 OneDesign. Wyścigi odbywają się w odstępach dwu-

gdyż ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się już trady-

tygodniowych. Zespoły składają się z 4-6 osób – jako załogi firmowe.

cyjnie na jego jesiennej edycji 5 października.
Rozgrywki będą prowadzone w dwóch grupach, cztery pierwsze impre-

Szczegóły projektu można znaleźć na

zy będą kwalifikacjami, po których zespoły zostaną podzielone na gru-

www.biznesligazeglarska.pl

Blisko dwie dekady możemy emocjonować się rywalizacją
żeglarzy w największych regatach w Polsce Volvo Gdynia
Sailing Days. Głównymi regatami tej imprezy będą
mistrzostwa świata do lat 21 w klasie Laser Standard oraz
Laser Radial oraz mistrzostwa świata klasy Laser 4.7.
A także mistrzostwa świata klasy 505!

fot.Robert Hajduk

VOLVO GDYNIA
SAILING DAYS
STARTUJE PO RAZ 19.!
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Volvo Gdynia Sailing Days na stałe
wpisało się sportowy pejzaż Gdyni
i Wybrzeża. Już po raz 19. ponad
tysiąc żeglarzy z całego świata
zmierzy się nie tylko ze sobą, lecz
także z trudnymi wodami Zatoki
Gdańskiej. Na gdyńskim horyzoncie będzie można podziwiać
jednostki reprezentujące kilkanaście różnych klas żeglarskich, a żeglarze rywalizować będą w różnej
randze zawodów.
Do najważniejszych należą m.in.
mistrzostwa świata do lat 21
w klasie Laser Standard oraz Laser
Radial oraz mistrzostwa świata
klasy Laser 4.7. W programie 19.
edycji VGSD znalazły się także
Puchar Europy w klasie 29er oraz
mistrzostwa świata klasy 505.

Czeka nas ponad trzytygodniowa
uczta żeglarska. Regaty można
porównać do słynnego i starszego
Kieler Woche. Niemieckie zawody
rozgrywane są co prawda na większą skalę, ale gdyńskie mają nad
nimi co najmniej jedną przewagę –
kibice chcący obserwować wyścigi
w Kilonii muszą wypłynąć statkami
na środek Zatoki Kilońskiej, natomiast w Gdyni żeglarze są na wyciągnięcie ręki. Ich zmagania świetnie
widać z plaży, z falochronu Mariny
Gdynia, z Bulwaru Nadmorskiego
oraz z Kamiennej Góry.
Gdynia Sailing Days organizowane
są od 2000 roku, a od 2012 roku ich
partnerem i sponsorem tytularnym
jest Volvo.
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SURF TO FLY
SUMMER CUP

Regaty potrwają jeden dzień, wybrany
pod kątem najlepszej prognozy pogody
i odbędą się w terminie między 16 a 30
czerwca na Zatoce Puckiej. Informacja
o ostatecznym terminie zostanie zamieszczona na stronie zawodów i na facebookowym profilu zawodów najpóźniej dwa dni
przed terminem. Bazą zawodów będzie
kemping Ekolaguna i siedziba szkoły Wake.
pl – partnera regat.
W programie znalazły się trzy konkurencje
– Twin Tip Racing, Hang Time oraz Kitefoil.
Emocjom sportowym towarzyszyć będą
pierwsze w Polsce testy hydroskrzydeł.
Tych stworzonych przez wyspecjalizowane
firmy, jak i konstrukcji wyprodukowanych
samodzielnie przez uczestników zawodów.
Do tej pory testy najnowszych konstrukcji

fot. materiały prasowe

Czwarta odsłona Surf to Fly International Kiteboarding Cup
2018 zapowiada się niezwykle ciekawie. Sportowej rywalizacji
będzie towarzyszyło wydarzenie, które powinno zainteresować
wszystkich fanów hydroskrzydeł. Już teraz warto zaplanować
wypad do Chałup w drugiej połowie czerwca.
hydroskrzydeł zapowiedziały firmy: SU-2,
Cabrinha, Neilpryde oraz Shinworld i Nobile. Będzie także okazja do testowania
autorskich konstrukcji od Grzegorza
Pitka z Krakowa i Mariusza Sosnowicza
z Giżycka. Grzegorz Pitek na wyprodukowanym przez siebie hydroskrzydle wygrał
zawody Surf to Fly Summer Cup 2018
w konkurencji kitefoil.
Organizatorem Surf to Fly Summer Cup,
w ramach Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018, jest szkoła Surf to Fly.
Po raz pierwszy zostały rozegrane w roku
2013, a w latach 2015-16 były najpopularniejszymi amatorskimi zawodami w kitesurfingu w Polsce. Każde zgromadziło
po 36 uczestników. W tym roku zawody
odbędą się po raz szósty.

fot. materiały prasowe

B8 RACE
XII nordcupowe zmagania rozpoczną się już 23
czerwca. Na starcie do inaugurującego regaty
wyścigu staną jachty morskie, które wyruszą
w kierunku platformy Petrobaltic na złożu B8.
Czy zeszłoroczny zwycięzca Sergey Pavlenko
obroni tytuł? Do pokonania 19 h 14 min i 24 s.

fot. materiały prasowe
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B8 Race został stworzony
z myślą o żeglarzach , który
lubią wyścigi długodystansowe. Trasa wyścigu prowadzi
od startu w okolicach boi GW
w Górkach Zachodnich do
boi, która specjalnie dla tego
wyścigu zostanie postawiona na południe od platformy
Petrobaltic na złożu B8. Meta
wyścigu ustawiona będzie
na wysokości Yachtklubu
Stoczni Gdańskiej. Całkowita
długość trasy to ok. 120 Mm.

tak daleko, za „magiczną
granicę” cypla, zatem jest to
pierwszy prawdziwie morski
wyścig. Dzięki tak ustalonej
trasie, czyli poza utartą
strefę półwyspu, można
liczyć na dobry wiatr. B8
Race jest częścią Mistrzostw
Zatoki Gdańskiej, ale można
również wziąć w nim udział
niezależnie. Ponadto zaliczany jest do regat Pucharu
Bałtyku Południowego.

B8 Race jest pierwszym
wyścigiem, który wybiega

Zapisy na Nord Cup są już
otwarte.
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OMEGI
WRACAJĄ
NAD
WISŁĘ!
W dniach 23 i 24 czerwca na warszawskim
odcinku Wisły, w samym sercu Warszawy,
odbędą się regaty o Puchar Dzielnicy Wisła
w klasie Omega. To tutaj przez wiele lat
– a w szczególności w dwudziestoleciu
międzywojennym oraz do lat 60. XX wieku,
żeglarstwo było stałym elementem krajobrazu.

Okolice mostu Poniatowskiego – właśnie tam w 1942 roku Juliusz Sieradzki, mimo wojennych trudów, braków materiałów
skonstruował i zwodował pierwszy jachty Omega.
- Stolica odwraca się do rzeki, docenia jej wyjątkowy charakter
i uczy się z nią żyć i z niej korzystać. Warszawiacy odkrywają Wisłę i zaczynają spędzać, i planować nad nią, czas.
Nowootwarte bulwary stały się jednym z najmodniejszych
miejsc – mówi Kasper Orkisz, pomysłodawca regat. - Teraz,
aby żeglować nie trzeba planować wyjazdu, można pływać
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niecałe 100 metrów od stacji metra Centrum Nauki Kopernik
na Powiślu – dodaje Orkisz.
Odkrycie tego akwenu oraz wyjątkowej historii Omegi było
szokiem, który zainspirował warszawskich żeglarzy do realizacji regat w samym centrum miasta. Jednak nie tylko obecność Omeg zaskoczy warszawiaków i turystów, ale również
ich wyjątkowy koloryt. - Do stworzenia grotów zaprosiliśmy
wybitnych artystów, dla których Warszawa lub Wisłą są bardzo ważnymi elementami w twórczości. W ten oto sposób
powstaje pływająca galeria z grafikami Oli Jasionowskiej,
Ewy Ciepielewskiej, czy autora fasady Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Sławomira Pawszaka – podsumowuje Orkisz.
Pierwszy weekend wakacji to tradycyjnie obchody nocy
świętojańskiej, którym towarzyszą wianki warszawskie.
Oprócz wieczornych koncertów gwiazd na mieszkańców
Warszawy będzie czekała strefa żeglarskich animacji na
Bulwarze im Jana Karskiego, gdzie będzie można nie tylko
poznać podstawowe tajniki żeglowania, ale pod okiem czujnych sterników, spróbować swoich siła na Omedze.
Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła to impreza otwarta, do
której każdy może się zgłosić, i wystartować w klasie Open.
Wyścigi zaplanowano na sobotę i niedzielę. Będzie to też
wyjątkowa okazja do zmierzenia się wybitnymi warszawskimi żeglarzami – postaciami, które całe życie musieli podróżować, aby spełniać i rozwijać swoją pasję. Tym razem
Dominik Życki, Krzysztof Baranowski, Olek Hanusz, Kuba
Pawluk i wielu innych będą pływać w domu! Już dzisiaj
zapraszamy do kibicowania.
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Regaty o Puchar
Dzielnicy Wisła
W

K L A S I E
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POWRÓT OMEG NA WISŁĘ  REJSY DLA KIBICÓW
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PREZENTACJA OMEG NA BULWARACH  STREFY KIBICA
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fot. Cezary Spigarski

WARMUP
DOUBLEHANDED
CHALLENGE

/ IMPREZY

Druga edycja regat WarmUp Double przeszła do
historii. Na starcie stanęło 9 jachtów, jednak tylko 8
z nich walczyło o zwycięstwo, bo „Vector Baltica II”
z powodów technicznych musiał wycofać się z wyścigu. Z uwagi na flautę zapowiadającą się w niedzielę rano, trasa wyścigu została skrócona do ok.
88 Mm. Pierwsze przetasowania nastąpiły w okolicach pławy ZN, gdzie rewelacyjny wybór strategii
pozwolił s/y „Smoke” przesunąć się znacznie do
przodu i poważnie zagrozić s/y „Vataha 2”, dotychczas prowadzącej w stawce jachtów ORC.

szył swą przewagę nad „Vataha 2” i „Zena II”
i jako trzeci wszedł na metę przy marinie w Gdyni, jednocześnie z dużą przewagą wygrywając
w grupie ORC. Flauta wyrównawcza nie ominęła
też szybszych jachtów z grupy open – „Caravela
950” oraz „Dancing Queen”. Tutaj również różnica czasu między jachtami zmniejszyła się tuż
przed metą, niemniej prowadząca od początku
„Caravela 950” została najszybszym jachtem
wyścigu i zwycięzcą w grupie open.

Po kilkugodzinnej żegludze nocnej, przy wejściu
na Zatokę Gdańską, jachty natrafiły na tzw. flautę
wyrównawczą. Świetnie żeglujący „Smoke” zwięk-

Kolejne regaty z cyklu Gdynia Doublehanded Yachtrace (400 Mm non stop) odbędą się 2 czerwca.

fot. Cezary Spigarski

W pierwszych regatach z cyklu Gdynia
Doublehanded Yachtrace w grupie ORC
ze sporą przewagą zwyciężył jacht
„Smoke”, a najszybszym jachtem
okazała się „Caravela 950”!

TRZY MOLA 2018
TRIUMF NACRY

fot. materiały prasowe

Tradycyjnie na początku maja w Sopocie odbyły się
regaty katamaranów Trzy Mola, inaugurujące cykl
Regat Pucharu Polski 2018, na których oficjalnie
swój debiut miały Nacra 15 oraz olimpijska Nacra
17. Nowe jednostki zdeklasowały konkurencje.

Regaty Trzy Mola na dobre rozpoczęły sezon żeglarski katamaranów.
Z powodu bardzo słabego wiatru, w ciągu dwóch dni przeprowadzono trzy
wyścigi dla A-class i dwa dla pozostałych klas, z sześciu zaplanowanych.
W wyścigach wzięli udział zawodnicy ścigający się na katamaranach klasy
A, Nacra 15, Nacra 17, Hobie Cat 16, F18 i Open. Prawdziwą wisienką na torcie była rywalizacja olimpijskiej klasy Nacra 17, która premierowo wystąpiła
na polskich akwenach. Te katamarany starowały w klasie Open i po przeliczeniu juniorom udało się wygrać z seniorami, co świadczy o ogromnym

Open (TR)

potencjale tych jednostek. Tegoroczne regaty zwyciężył team Tymoteusz
Cierzan oraz Katarzyna Piernicka.
Organizatorem regat był Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO. Regaty odbyły się pod patronatem Miasta Sopotu oraz pod auspicjami Polskiego
Związku Żeglarskiego. Kolejne regaty odbędą się 16-17 czerwca w Sopocie.

W ŚLIZGU!
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1. Tymoteusz Cierzan, Katarzyna Piernicka – UKS NAVIGO Sopot
2. Jakub Surowiec, Katarzyna Goralska – UKS NAVIGO Sopot
3. Tymoteusz Bendyk, Anna Świtajska – UKS NAVIGO Sopot
83
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RUDAWSKI
BRĄZOWYM MEDALISTĄ
MISTRZOSTW EUROPY
Marcin Rudawski wywalczył
brązowy medal mistrzostw Europy
w klasie Laser Radial, natomiast
tuż za podium uplasował
się Aleksander Arian.
Mistrzostwa odbyły się w
La Rochelle we Francji.

Od 7-12 maja we Francji odbywały się
mistrzostwa Europy w olimpijskich
klasach Laser Standard i Laser Radial
kobiet oraz nieolimpijskiej klasie Laser
Radial mężczyzn. Podczas ostatniego
dnia rywalizacji w Laserze Standardzie przeprowadzono jeden wyścig,
a w dwóch pozostałych klasach po
dwa. Regaty sukcesem zakończyli
Polacy. W klasie Laser Radial świetne
miejsca zajęła dwójka naszych zawodników – ośmiokrotny mistrz Starego
Kontynentu Marcin Rudawski (MKS
Dwójka Warszawa oraz Aleksander
Arian (Sailing Team Rzeszów). Obaj żeglarze od początku zajmowali miejsca
w ścisłej czołówce i niewiele brakowało,
a we dwójkę znaleźliby się na podium.
Co prawda Rudawski nie zdołał obronić
tytułu, ale rzutem na taśmę przesunął
się z pozycji czwartej na trzecią i mógł
cieszyć się ze zdobycia brązowego medalu. Z kolei po miejscach drugim oraz
dziesiątym z pozycji trzeciej na czwartą
spadł Aleksander Arian, kończąc regaty

tuż za podium. Regaty wygrał Słoweniec Nik Pletikos, a na drugim stopniu
podium stanął Włoch Federico Tocchi.
Mistrzostwa Europy w klasie Laser
Radial kobiet na trzynastym miejscu
ukończyła Agata Barwińska. Zawodniczka MOS SSW Iława przez całe regaty pływała bardzo równo, zajmując
zazwyczaj lokaty w drugiej dziesiątce.
W klasie Laser Standard ścigało się
dwóch z czterech naszych reprezentantów. Najwyżej sklasyfikowany
został Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka
Gdynia), który w jedynym sobotnim
wyścigu tej floty był dwudziesty czwarty i regaty ukończył na dwudziestym
drugim miejscu wśród Europejczyków.
Z kolei trzydziestą ósmą pozycję zajął
ostatecznie Jakub Rodziewicz (SEJK
Pogoń Szczecin).
Kolejne ważne regaty to mistrzostwa
świata w klasie Laser Radial, które
odbędą się 18-24 czerwca w Kilonii.

fot. materiały prasowe

fot. Materiały prasowe
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fot. Robert Hajduk

WYDARZYŁO SIĘ

Szczecińska załoga Patryka
Zbroi ponownie zwyciężyła
w rozegranych regatach Pucharu
Światach Szczecin Match Race
w ramach cyklu Polish Match
Tour. W regatach wzięło udział
12 zaproszonych zespołów
z 8 krajów. Poza punktami
do rankingu Pucharu Świata,
zawodnicy zdobywali punkty do
prestiżowego światowego cyklu
Match Race Super League.

ZBROJA OBRONIŁ TYTUŁ
W SZCZECINIE!
Tegoroczna obsada regat była wyjątkowo
mocna i wyrównana, ponieważ wszyscy
sternicy sklasyfikowani byli w czołowej 100
rankingu światowego. Od początku rywalizacji
doskonale spisywała się najwyżej rozstawiona włoska załoga Ettore Botticiniego
przegrywając tylko jeden wyścig. Wygrana
ze Zbroją pozwoliła mu na zajęcie 1. miejsca
w eliminacjach i bezpośredni awans do
półfinałów z wynikiem 10-1. Kolejne miejsca
premiowane awansem do ćwierćfinałów zajęli
Zbroja i Holender Jelmer van Beek z wynikami
9 wygranych i 2 przegrane wyścigi, Szymon
Jabłkowski (7-4), Szymon Szymik (6-5) oraz
Nelson Mettraux i Afonso Leite (5-5). Eliminacje rozegrano w doskonałych warunkach przy
średnim i stabilnym wietrze.
Półfinał rozgrywano już przy bardzo porywistym wietrze. W pierwszym pojedynku
Botticiniego z Jabłkowskim wszystkie mecze
były bardzo zacięte i obfitowały w wiele kar
i zwrotów akcji. Młodzi Polacy pływali bardzo
dobrze i agresywnie, ale nie wystarczyło to,
aby pokonać dojrzale żeglującego Włocha, który bezlitośnie wykorzystywał wszystkie okazje
i błędy przeciwników. Drugi półfinał to jeszcze
większe emocje i dramaturgia. Prowadzący
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już 2-0 van Beek był bardzo blisko awansu do
finału, jednak Zbroja zaczął odrabiać straty
i doprowadził do wyrównania, aby w decydującym piątym wyścigu przypieczętować swój
awans do kolejnej rundy.
W finale udało się rozegrać tylko jeden mecz,
z którego zwycięsko wyszedł obrońca zeszłorocznego tytułu, czyli Patryk Zbroja. Zwycięska
załoga płynęła w składzie Patryk Zbroja,
Krzysztof Żełudziewicz, Maciej Gonerko i Marcin Zubrzycki.
- To dla nasz szczególne zwycięstwo, ponownie
tu na naszych domowych szczecińskich
wodach. W półfinale byliśmy już jedną noga
za burtą, ale udało się odrobić straty i w finale
pokonać Ettore. Dziękuję chłopakom za świetną ciężką pracę szczególnie w tych ciężkich,
wymagających silnowiatrowych warunkach –
podsumował Patryk Zbroja.
Regaty sędziowało 10 sędziów z Polski, Irlandii,
Szwajcarii, Niemiec i Finlandii. Bazą regat była
Nort East Marina na Wyspie Grodzkiej oraz
Centrum Żeglarskie nad jeziorem Dąbie. Kolejne
regaty z cyklu Polish Match Tour odbędą się
w Świnoujściu w dniach 22-24 czerwca.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SZCZECIN MATCH RACE 2018:
1.

Patryk Zbroja – Bakista Team

2.

Ettore Botticini - Włochy

3.

Jelmer van Beek – Holandia

4.

Szymon Jabłkowski – Jabłkowski
Sailing Team

5.

Szymon Szymik – Szymik Racing

6.

Nelson Mettraux - Szwajcaria

7.

Afonso Leite - Portugalia

8.

Rafał Sawicki – Yacht Club Sopot

9.

Felix Jacobsen - Dania

10. Piotr Harasimowicz –
HRM Racing Team
11. Teo Piasevoli - Chorwacja
12. Denis Shapovalov - Rosja
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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; Urząd 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; La Vita, ul. Antoniego Abrahama 80/86; The Dockers Inn, J.
Waszyngtona 21; 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; 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, ul. Wielkopolska 241; Costa Coffee,
Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera; Mount Blanc,
Centrum Riviera; Starbucks, Centrum Riviera; Tako, ul. Świętojańska 21;
Klub tenisowy Arka, ul. Eismonda 3; Marinero, al. Jana Pawła II 11a; Green
Dream Boats, al. Zwycięstwa 235/17; Dryft, ul. Kilińskiego 5/1; Sailovnia ul.
Chwaszczyńska 151E; Yacht Company, ul. Niska 6l
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 Promocjii Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta
Sopotu, Wydział Sportu; Urząd Miasta Sopotu, Rzecznik Prasowy; Urząd
Miasta Sopotu, Gabinet Prezydenta; 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, ul. 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; 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; Calypso Fitness, al.
Niepodległości 697-701; Benepol, ul. Kasztanowa 4; Godding, ul. Smolna 21;
Hotel Marriott, ul. Bitwy pod Płowcami 59; Hotel Rezydent, pl. Konstytucji
3 Maja; Boto, ul. Boh. Monte Cassino 54B; Helly Hansen, ul. Powstańców
Warszawy 6
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, 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; Bawaria
Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy DENON, Galeria
Bałtycka, ul. Grunwadzka 141; CityFit, ul. Grunwaldzka 472; Novotel, ul.
Jelitkowska 20; ABC Surf, ul. Kielnieńska 111; Apollo Sails, ul. Miałki Szlak 52;
Marine Works, ul. Aterny 10; Algro Yachting, ul. Śnieżna 1; Sailpro, ul. Stogi
20; Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; Rehasport Clinic, Plac
Dwóch Miast 1; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13;
Rehasport Clinic , Plac Dwóch Miast 1
PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

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; Hom Puck, ul. Żeglarzy 1; Boardrockerz Jastarnia, ul. Stelmaszczyka;
Kite.pl, Chałupy 6; Aloha, Rewa, ul. Sztormowa 3; Kite Park, Chałupy 4;
Board&Kite, Małe morze; Od-dech, kemping Kaper; Kite Offer, Chałupy 3;
Checz rybacka, Solar, Chałupy 4; Mega surf, Polaris; Restauracja Łóżko,
Jastarnia, ul. Sychty 95; Trąba, Jastarnia, ul. Sychty 136; U Bąbli, Jastarnia,
ul. Sychty 84; Sphinx, Jastarnia, ul. Nad Zatoką 2; Urwis House, ul. Sychty
64; Maszoperia, Hel, ul. Wiejska 110; Hotel Meridian, Chałupy, ul. Kaperska 2;
Dziewczyna Surfera, Chałupy, Ekolaguna
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; m 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. 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

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; Sklep Mazuria,
Bartoszyce, ul. Galiny 2; Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14
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; S'portofino, ul. Półwiejska 42;
Rehasport Clinic, ul. Górecka 30
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; Garmin Polska, Al. Jerozolimskie 181; Princess
Yachts Poland, ul. Marszałkowska 111; Suzuki Motor Poland, ul. Połczyńska
10; Premium Yachting, ul. Smulikowskiego 4; S'portofino, ul. Okopowa 58/72;
Hugo Boss International Markets AG, al. Jerozolimskie 63; Rehasport Clinic,
al. Rzeczypospolitej 5
ŁÓDŹ

Sklep żeglarski HALS, ul. Gliniana 12; Sklep Bosman, ul. Rudzka 129; Tawerna
Keja, ul. Kopernika 46; Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62;
Yacht Club ALBATROS, ul. Piotrkowska 36; FitFabric, ul. Zielona 90; Zatoka
Sportu, ul. Żeromskiego 116
WROCŁAW

Henri Lloyd, ul. Świdnicka 40; Sklep Hobby, ul. Nyska 59/61; JK AZS Wrocław,
ul. Wyspiańskiego 40; DOZŻ, Plac Św. Macieja 5; Akademia Żeglarska Talar
Sisters, ul. Skrzetuskiego 68; Cafe Vincent, ul. Oławska 8; Literatka, Rynek
56/57; Jacht Klub Wrocław, ul. Legnicka 65; Uczniowski Klub Sportowy
Żeglarz, ul. Osobowicka 70; Centrum sportów wodnych Sharks, ul.
Wrocławska 11, Mirków; S'portofino, ul. Świdnicka 40

SOPOCKI KLUB
ŻEGLARSKI

OGŁASZA NABÓR
DO NOWO POWSTAŁEJ SEKCJI

KITE & SURF

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

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 MŁODZIEŻY, 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 MŁODZIEŻ 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

Klasa A 180 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 113 g/km.

Perfekcyjna jak Ty.
Nowa Klasa A dopasowuje się do Twojego życia. Wszystko
w niej podporządkowane jest Twojej wygodzie: sportowa
sylwetka, więcej przestrzeni, wielofunkcyjny system
operacyjny Mercedes-Benz User Experience (MBUX),
sterowany Twoim głosem i dotykowy, panoramiczny ekran.
Powiedz „Hej, Mercedes”, a Klasa A nawiąże z Tobą
prawdziwy kontakt! Połączenie ze smartfonem jest
równie płynne i pozwala Ci pozostać w kontakcie
przez całą podróż! Nowa Klasa A. Taka jak Ty.
www.mercedes-benz.com/a-class/pl/pl/

Od

976 PLN netto/m-c*

*Rata miesięczna netto dla Klasy A 160 w programie
finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców
(wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy:
36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km;
Pakiet Gwarancyjny: + 2 lata / 120 000 km gratis;
gwarancja odkupu pojazdu). Oferta Mercedes-Benz
Leasing Polska Sp. z o.o.

