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W ŚLIZGU! NA POKŁADZIE
SAILING POLAND

MALEDIWY
RAJ DLA
SURFERÓW

TRENING
Z ALMAR SAILING
#NACRA 17

THE WHITBREAD RACE
POWRACA!

WITAJCIE NA PÓŁWYSPIE
Półtorej miliona noclegów udzielono w 2017 roku na Półwyspie
Helskim. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe
10 lat wcześniej było ich o połowę mniej. Zwiększający się ruch to
z pewnością efekt ogromnej popularności kitesurfingu. Bo właśnie
ta dyscyplina zawładnęła półwyspem, bijąc na głowę nie tylko tradycyjne żeglarstwo, ale i windsurfing. Kajtowe szkółki i wypożyczalnie
rozciągają się od Władysławowa po Hel.
Mimo rosnącego przemysłu turystycznego półwysep wciąż jest
różnorodny. Obok nowoczesnych kempingów można spotkać
i takie co pamiętają czasy PRL – nie tylko w sensie technicznym,
ale i mentalnym. Pamiętam - a było to całkiem niedawno - jak na
jednym z nich właściciel w otoczeniu ochroniarzy przechadzał się
po terenie i wywoływał klientów do raportu. Nie ważne, że akurat
spałeś. Kontrola to kontrola. A płacić trzeba było dosłownie za każdą usługę oddzielnie. W pamięci utkwił mi koszt prądu, który – jak
wynikało z obliczeń obsługi – za jedną przyczepę wynosił tyle co
za dom jednorodzinny. Kasę trzeba było brać nawet pod prysznic.
W sumie kemping pobierał kilka oddzielnych opłat. Półwysep ma
jednak pewną magię wywołującą luz i dystans do świata (o ile ma
się odpowiednie środki) stąd te skomplikowane rytuały finansowe
i kontrole przyjmowaliśmy z uśmiechem - jako uatrakcyjnienie pobytu. Kto więc jeszcze nie był, niech koniecznie pojedzie. A gdzie?
Warto skorzystać z naszego mini przewodnika. Kempingów jest
mnóstwo – od takich jak wyżej opisany po naprawdę nowoczesne
i komfortowe. I co ważne dzisiaj kempingi nie są już tylko miejscami
noclegowymi z własną szkółką, ale stanowią atrakcyjne strefy wielu wydarzeń – sportowych i kulturalnych. Polecić na pewno warto
koncerty w modnym kempingu Chałupy 6. Sezon w pełni, czas więc
jeszcze jest. Tym bardziej, że w całkiem dobrych warunkach cieplnych można pływać do października.
Z półwyspu przenosimy się do Sopotu. W linii prostej to trochę ponad 10 mil. Z pewnością olimpijskiej Nacrze 17, która waży zaledwie
140 kg, ma dwa pływaki, cztery foile (2 stery i 2 miecze) i trzy żagle
o powierzchni około 40 m„lot” na takiej trasie zająłby kilkadziesiąt
minut. W Sopocie mieści się najważniejszy w Polsce ośrodek katamaranów, tutaj trenują nie tylko olimpijskie Nacry, ale wiele innych
klas katamaranów, w tym A-klasy w których nasi zawodnicy uzyskują dobre wyniki. Niemniej to właśnie z załogą Nacry 17 - Katarzyną
Goralską i Kubą Surowcem – pływającą jako Almar Sailing wyruszyliśmy na trening podczas którego opowiedzieli nam jak wygląda ich
dzień. Kibicujemy im tym mocniej, że obecnie są już tylko jedyną
polską załogą w kadrze walczącą o igrzyska. Drugą z dotychczasowych załóg pokonały właśnie finanse, a dokładniej ich brak.
Niestety – brak finansowania to niezmiennie największa zmora
polskiego żeglarstwa. Wciąż więcej jest żeglarzy szukających pieniędzy i wodzących palcami na mapie niż realnie startujących i realizujących plany. Nie mam pojęcia czy jest gorzej niż kiedyś, ale
lepiej też nie. Duże i bogate firmy dość sporadycznie angażują się
w żeglarstwo, a z kolei te z branży – jak np. producenci wyposażenia
- prawie nie dysponują budżetami marketingowymi. Targi żeglarskie
odbywają się w mikroskali w porównaniu do tych zachodnich, a czemu trudno się dziwić – przecież rodzimy rynek sprzedaży jachtów
jest niewielki. Nie chodzi o produkcję, bo jako kraj jesteśmy wręcz
gigantem podwykonawstwa, ale o krajową siłę nabywczą. Niektóre
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marki produkujące w Polsce w ogóle nie są zainteresowane naszym
rynkiem traktując go jako stratę czasu.
Sytuacji z pewnością nie poprawia działalność Polskiej Fundacji
Narodowej, której projekt „I love Poland” to pasmo problemów. Majowa awaria jednostki, a teraz nie dopłynięcie na regaty Fastnet. O ile
jednak wypadki się zdarzają to polityki informacyjnej fundacji polegającej na utajnianiu najistotniejszych informacji wytłumaczyć już
nie można. Skala projektu i jego błędy w połączeniu z fatalnym PR
fundacji siłą rzeczy budzi zainteresowanie mediów niebranżowych.
Efekt – Polacy poznają wielkie żeglarstwo właśnie kontekście „I love
Poland”. No chyba, że innemu super jachtowi - jednostce klasy VO65
pływającej w barwach warszawskiego klubu Sailing Poland uda się
przykryć medialnie informacje o fundacji. Sailing Poland odwiedził
niedawno Trójmiasto, gdzie przez blisko 2 tygodnie cierpliwie gościł
na pokładzie mnóstwo osób. My też skorzystaliśmy z zaproszenia
jego skipera - Macieja Marczewskiego, a jak było możecie zobaczyć
w tym numerze. Życzę udanej lektury!

Michał Stankiewicz
lipiec - sierpień
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FELIETON

KROK NAPRZÓD
PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont,
polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski
z Londynu, trener polskiej kadry RS:X. Pierwsze
tytuły Mistrza Świata w klasie w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał już jako junior.
Przepustkę do kariery seniorskiej stanowiły
dla niego dwa tytuły mistrza świata juniorów
(1995-96). Dziś doskonali swoje umiejętności
na wind-foilu.

Mistrzostwa Świata Rehasport Clinic w windfoilu przeszły do
historii. Była to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie
imprez w tym sezonie. Nie zawiodłem się, chociaż pewien
niedosyt sportowy pozostał. Jednak zawody z pewnością zapamiętają wszyscy, nie tylko dlatego, że były pierwszymi oficjalnymi, rozegranymi mistrzostwami świata w tej klasie, ale
również dzięki świetnej organizacji, zaciętej rywalizacji oraz
warunkom atmosferycznym jakimi uraczył nas Puck. Podczas całych regat, czyli przez 5 dni wiatr wiał średnio z prędkością 20 węzłów.
W zawodach wystartowało 57 zawodników z 14 krajów. Rozegranych zostało aż 21 wyścigów, więc przypadkowych wyników nie było, choć ostatecznie w czołówce różnice punktowe
były bardzo niewielkie. Mistrzem Świata został Australijczyk
Steve Allen wygrywając zaledwie jednym punktem z Maćkiem
Rutkowskim. Brąz wywalczył Wojtek Brzozowski. Ja zająłem
czwarte miejsce tracąc do Wojtka kilka punktów. Być może
nie straciłbym miejsca na podium, gdyby nie drobny defekt
sprzętowy pierwszego dnia regat. Jednak tak jak pisałem
wcześniej, dzięki takiej ilości rozegranych wyścigów przypadkowość wyniku była bardzo mała.
W regatach wystartowali również niektórzy zawodnicy z windsurfingowej kadry olimpijskiej i mimo, że na co dzień trenują
i startują na zupełnie innym sprzęcie to w takich ekstremalnych warunkach na foilu poradzili sobie znakomicie. Paweł
Tarnowski zajął 9. miejsce. Piotrek Myszka był 10., a Maja
Dziarnowska zajęła 3. miejsce wśród kobiet ustępując jedynie
siostrom z Hiszpanii, Marinie oraz Blance Alabau. Dla Mariny nie było to pierwsze zwycięstwo w karierze, poza wieloma
innymi sukcesami hiszpanka w 2012 roku zdobyła w windsurfingu zloty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
Jednak co najważniejsze, te mistrzostwa mogą mieć pośredni wpływ na decyzje Światowej Federacji Żeglarskiej World
Sailing odnośnie tego, na czym windsurferzy będą się ścigać
podczas igrzysk w Paryżu. Przed regatami w Pucku jednym
z głównych pytań World Sailing było to, czy można się ścigać
na foilu przy wietrze powyżej 20 węzłów szczególnie w tak
dużej grupie oraz czy jest to bezpieczne. Odpowiedź na te pytania brzmi: „tak”. Regaty w Pucku były tego dowodem. Zdały
test, dzięki któremu prawdopodobieństwo, że na igrzyskach
w 2024 roku zobaczymy windfoila zdecydowanie wzrosło.
Oby tak było!

fot. Robert Hajduk - ShutterSail.com
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FELIETON

NOWY REKORD
NOWE JACHTY
Na oceanie znowu się dzieje. Niedawno padł nowy rekord
Północnego Atlantyku, czyli z USA do Europy, solo na jachcie
Imoca 60. Alan Roura na La Fabrique pokonał dystans na trasie Nowy Jork - Przylądek Lizard w 7 dni 16 godzin 55 minut,
i tym samym poprawił rekord aż o 12 godzin i 25 minut! To
wydarzenie jest mi szczególnie bliskie, ponieważ 6 lat temu
byłem bliski ustanowienia tego rekordu. Wypłynąłem wówczas równolegle z Francuzem Markiem Guillemotem, ale
ostatecznie to on okazał się lepszy. Trafiłem na beznadziejną, bezwietrzną dziurę na Morzu Celtyckim, pomiędzy Anglią
a Irlandią dosłownie zrobiło się jezioro. Jednak mimo to,
udało mi się pobić rekord Alexa Thompsona o 2 godziny i 18
minut. Wielkie gratulacje należą się Alanowi, który postawił
poprzeczkę naprawdę wysoko.

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.

Innym historycznym wydarzeniem jest fakt, że na starcie
najbliższej edycji Transat Jacques Vabre - najbardziej prestiżowych regat typu double-handed, pojawi się aż 30 jachtów
Imoca. Zobaczymy tam największych gigantów, w tym m.in.
takie załogi jak: Charliego Dalina z Yannem Elièsem (Apivia),
Sébastiena Simona z Vincentem Riou (Arkea-Paprec), Clarisse’a Crémera z Armelem Le Cléac'hem (Banque Populaire),
Jérémiego Beyou z Christopherem Prattem (Charal) czy Alexa Thompsona z Nealem McDonaldem (Hugo Boss).
Te regaty będą prawdziwym sprawdzianem przed Vendee
Globe. Warto zaznaczyć, że na starcie pojawi się aż pięć
Imoc nowej generacji. Największą gwiazdą jest teraz Charal
Jérémiego Beyou, który ma zdecydowanie więcej czasu na
przygotowanie niż reszta. Pozostałe cztery jednostki - Apivia Charliego Dalina, Arkéa-Paprec Sébastiena Simona, Hugo
Boss Alexa Thomsona i nowy monohull Thomasa Ruyanta,
będą miały zaledwie dwa miesiące na przeprowadzenie
pierwszych prób morskich. Do końca nie wiadomo czego
się spodziewać, ponieważ nie wiemy zbyt wiele o nowych
jednostkach. To zupełnie nowe, krótsze linie i pełna optymalizacja, póki co faworytem pozostaje Charal, jednak są wśród
załóg pary, które naprawdę mogą namieszać.
Wszystko wskazuje na to, że Imoca 60 powoli staje się wiodącą klasą wyścigów offshore’owych. Z pewnością jest to
pokłosie wyboru tych jednostek na The Ocean Race. Jeżeli chodzi o mnie to cały czas mam w głowie Vendee Globe
2020, nadal szukam finansowania i nie składam broni.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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fot. Materiały prasowe

WYDARZENIA

TRIUMF WOYCIECHOWSKIEJ
I DAMASIEWICZ W AZJI
#KITEBOARDING
Magdalena
Woyciechowska
zwyciężyła, a Julia Damasiewicz
zajęła drugie miejsce w zakończonych 29 maja Mistrzostwach
Azji Formuły Kite, które odbywały
się w Beihai w Chinach. Udział
w regatach wzięli zawodnicy
z 11 krajów. Podczas zawodów
udało się przeprowadzić 16 wyścigów. Polskę reprezentowały
dwie przedstawicielki klubu
SKŻ ERGO Hestia Sopot - Magdalena Woyciechowska oraz
Julia Damasiewicz. Zwyciężyła
Woyciechowska, która wygrała
cztery wyścigi i aż dziewięć razy
wpływała na metę druga. Z kolei

drugie miejsce zajęła Damasiewicz, która straciła do klubowej
koleżanki dziesięć punktów.
Dzięki tak dobremu występowi,
dziewczyny zainkasowały cenne
punkty potrzebne do znalezienia
się w czołowej dziesiątce światowego rankingu. To oznacza,
że tym samym obie zakwalifikowały się do igrzysk sportów
plażowych, które w dniach 10-15
października odbędą się w San
Diego w Stanach Zjednoczonych. Kiteboarding będzie jedną
z piętnastu dyscyplin obecnych
na tej imprezie.

PIOTR CICHOCKI MISTRZEM ŚWIATA!
Piotr Cichocki zdobył złoty medal w klasie Hansa 303 podczas mistrzostw
świata żeglarzy z niepełnosprawnościami, które w dniach 30 czerwca - 7
lipca odbyły się w Puerto Sherry w Hiszpanii. W regatach wzięło udział 86
żeglarzy z 25 krajów. Na starcie stanęło czworo reprezentantów Polski
i wszyscy rywalizowali w klasie Hansa 303. Bardzo dobrze od początku
imprezy spisywał się aktualny mistrz Europy, Piotr Cichocki (AKS OSW
Olsztyn), który już podczas pierwszego dnia dwukrotnie mijał linię mety
jako pierwszy i został liderem mistrzostw. Przez pierwszą część regat
kroku dotrzymywał mu najlepszy przed rokiem, Australijczyk Christopher
Symonds, który zbliżył się do Polaka nawet na jeden punkt. Jednak później
nasz żeglarz był bezkonkurencyjny i łącznie wygrał aż osiem z dwunastu
wyścigów, a cztery razy wpływał na metę drugi, zapewniając sobie tytuł mistrza świata. W kategorii kobiet dzielnie żeglowała mistrzyni Europy sprzed
dwóch miesięcy - Olga Górnaś-Grudzień (AKS OSW Olsztyn), która w końcowej klasyfikacji znalazła się tuż za podium, na czwartej pozycji.

BRĄZ JUNIORÓW
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA
#MMŚ470
30 czerwca - 7 lipca na wodach Morza Adriatyckiego
u wybrzeży Słowenii odbyły
się mistrzostwa świata juniorów w klasie 470, w których
wystartowało 130 zawodników z 20 krajów, w tym 6 reprezentantów Polski. Najlepiej
z naszych żeglarzy poradziła
sobie mieszana załoga, którą
tworzyli Seweryn Wysokiński
i Hanna Dzik (CSW Opty Ustka/YKP Gdynia), startujący
razem z duetami w całości
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męskimi. Polacy w ogólnej
klasyfikacji zajęli piętnaste
miejsce, ale za to trzecie
w gronie załóg mieszanych.
To bardzo dobry wynik w kontekście igrzysk olimpijskich,
które w 2024 roku odbędą się
w Paryżu, ponieważ tam klasa dwuosobową będzie 470
w formule mieszanej. Dwie
pierwsze lokaty zajęli Włosi Maria Vittoria Marchesini
i Bruno Festo oraz Andrea Tottis i Alice Linussi.
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POLACY MISTRZAMI EUROPY
LASER RADIAL
Pod koniec maja odbyły mistrzostwa Europy seniorów
w klasach Laser Standard, Laser Radial kobiet i mężczyzn
w Porto. Najwięcej powodów do
radości mieli nasi reprezentanci
w nieolimpijskiej klasie Laser
Radial mężczyzn, gdzie złoty
medal wywalczył Aleksander
Arian (UKS Sailing Team Rzeszów), a wicemistrzem Europy
został Marcin Rudawski (MKS
Dwójka Warszawa). Lepszy początek imprezy miał Arian, ale
po trzech dniach regat Rudawski dogonił go na odległość zaledwie trzech punktów. Jednak
później rzeszowianin wygrał

pięć wyścigów z rzędu i zdecydowanie zwyciężył. Bardzo dobrze zaprezentowali także młodzi Michał Krasodomski (AZS
AWFiS Gdańsk) i Piotr Malinowski (MOS SSW Iława). Pierwszy z nich był 5, ale wywalczył
srebrny medal ME w kategorii
U21, a drugi zajął 8 miejsce
w rywalizacji z seniorami oraz
4 w klasyfikacji młodzieżowej.
W olimpijskiej kategorii kobiet
Magladena Kwaśna (ChKŻ
Chojnice) zajęła 15 miejsce,
Agata Barwińska (MOS SSW
Iława) zakończyła rywalizację
na miejscu 18.

DRUGIE MIEJSCE
MELZACKA&ŁOBODA FX TEAM
#PŚ MARSYLIA
W dniach 4-9 czerwca w Marsylii odbyły się ostatnie regaty z cyklu
Pucharu Świata w sezonie 2018/2019. U wybrzeży Francji przez
większość dni panowały warunki silnowiatrowe, z wiatrem dochodzącym nawet do 30 węzłów. Najlepiej z Polaków zaprezentowały się Aleksandra Melzacka oraz Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS
AWFiS Gdańsk), które od początku regat kończyły wyścigi w klasie
49erFX na wysokich pozycjach i łącznie wygrały 3 z 11 wyścigów,
zajmując ostatecznie drugie miejsce w końcowej klasyfikacji. To
na razie największy sukces w karierze młodych żeglarek, które
dopiero wchodzą w wiek seniorski i po raz kolejny pokazały, że
drzemie w nich ogromny potencjał. W klasie RS:X o podium otarł
się Piotr Myszka, który ruszał do wyścigu medalowego z pozycji lidera. Jednak minął linię mety siódmy i biorąc pod uwagę małe różnice punktowe w gronie pierwszych pięciu zawodników w klasyfikacji generalnej, ostatecznie zakończył regaty na czwartej pozycji,
tracąc zaledwie jeden punkt do najniższego stopnia podium. Na
6. pozycji występ ukończyły Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar
w klasie 470 oraz Maks Żakowski wśród kiteboardzistów.

ZWYCIĘSTWO I DRUGIE MIEJSCE POLAKÓW
#KIELER WOCHE
W tym roku odbyła się już 125.
edycja niesamowitego festiwalu żeglarskiego - regat Kieler
Woche w Kilonii, które zaliczane
są do żeglarskiego Pucharu Europy. W zawodach wzięło udział
blisko 3000 zawodników z 50
krajów, w tym około 90 polskich
żeglarzy. Świetnie w klasie 420
od początku regat radzili sobie
Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski (ChKŻ Chojnice/
OKŻ Olsztyn), którzy już po
pierwszym dniu rywalizacji
zajmowali drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Młodzi żeglarze wygrali łącznie 4 z 8 wyścigów i tylko raz zajęli miejsce
gorsze niż czwarte w stawce 62
jachtów, dzięki czemu zwyciężyli w całych regatach! Z kolei
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w klasie 49er z dnia na dzień
w rywalizacji rozpędzali się
Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (AZS AWFiS Gdańsk),
którzy po pierwszym dniu zmagań plasowali się na dziewiętnastej pozycji. Jednak później
systematycznie pięli się górę
klasyfikacji i do niedzielnego
wyścigu medalowego ruszali
jako liderzy. Jednak w decydującym starcie wpłynęli na metę
jako piąta załoga, co dało im
drugą lokatę w całej imprezie.
Dobry występ zaliczyła też
Magdalena Kwaśna, która zakończyła rywalizację w klasie
Laser Radial na miejscu czwartym oraz Dawid Kania, który był
piąty w Laserze Standardzie.
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AUTOR: KLAUDIA KRAUSE BACIA / FOTO: KAROL KACPERSKI

Sailing Poland - jednostka
regatowa VO65 ex MAPFRE,
która ma na koncie m.in. drugie
miejsce w Volvo Ocean Race
2017/18, zawitała do Gdyni.
Zobaczcie jak wyglądał dzień
treningowy tej legendarnej
jednostki z redakcją
W Ślizgu! na pokładzie.
12
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W styczniu flota Sailing Poland powiększyła się o nowy jacht
– Volvo Ocean 65. Jacht typu Volvo Ocean 65 to jednostka
monotypowa, produkowana od edycji 2014/15 Volvo Ocean
Race. Sailing Poland nosił wcześniej nazwę MAPFRE i zajął
2. miejsce w regatach VOR 2017/18 wygrywając przy tym
najwięcej (bo aż trzy etapy) wyścigu pośród wszystkich
jachtów floty. To pierwszy tak nowoczesny oceaniczny jacht
regatowy w naszym kraju. W lipcu po raz pierwszy zawitał
do Gdyni, a redakcja W Ślizgu! miała okazję nim popływać.
Niżej kilka słów od Macieja Marczewskiego, Head of Sailing
Poland Race Team, prosto z pokładu:

„MAPFRE to w 100% świadomy wybór. W Volvo Ocean
Race były dwa wyjątkowe teamy, które przygotowywały
łódkę do startu w regatach na własną rękę i woziły swoją
ekipę serwisową dookoła świata - Team Burnel i wspomniany MAPFRE. Wiedziałem, że nie jestem w stanie
pozyskać Burnela, ponieważ załoga chce kontynuować
swoją kampanię w kolejnej edycji The Ocean Race. Z kolei
MAPFRE ma w planach start na zupełnie innej jednostce Imoca 60, więc chcieli tę łódkę sprzedać.
Pojechaliśmy do Lizbony, gdzie znajduje się słynny Boatyard - tam stały wszystkie kadłuby VO65. Przez chwilę
czułem się jak w ekskluzywnym salonie samochodowym,
wszystko zawinięte folią i w pełni przygotowane do
wyścigów. Przysposobienie łódki do pływania wiązało się
z jej zwodowaniem, postawieniem masztu, podpięciem kila
i uzbrojeniem w liny stałe i ruchowe - jak klocki lego. MAPFRE spośród siedmiu jednostek była uznawana za jedną
z najlepiej utrzymanych. Do tego została wyprodukowana
z numerem 7, więc jeżeli chodzi o produkcję była jedną
z najbardziej dopracowanych. Wątpliwości nie było.
Odebraliśmy ją z pełnym wyposażeniem - z torbami pełnymi
części zapasowych usytuowanych w swoich miejscach na
jachcie. W dodatku Team MAPFRE zrobił cały przegląd i upgrate jednostki, razem ze mną ją przeserwisował, jednocześnie udzielając mi odpowiedniego szkolenia. W momencie,
gdy odebraliśmy łódkę na początku stycznia z Lizbony
była w stanie gotowym do ścigania regatowego. Części
zapasowych nie kupowaliśmy, bo dostaliśmy ich bardzo
dużo w ramach kontraktu, a mianowicie cały 40-stopowy
kontener części zapasowych i drugi 40-stopowy kontener
zapasowych żagli.
Normalny podstawowy zestaw to 8-9 żagli, zapasowych
mamy prawie 40. W jednostce nic nie wymienialiśmy,
zmieniliśmy jedynie branding. Nie było takiej potrzeby,
naszym założeniem jest utrzymanie klasy VO 65. Chcemy
zachować całkowity oryginał łódki, a jednocześnie uczyć
i przysposabiać załogę do to tego, czego będziemy używać
przez następne lata.”

Już pod koniec lipca jacht wystartuje w prestiżowych regatach Rolex Fastnet Race. Następnie płynie do Alicante
razem z kontenerem części, by przygotować się do startu
w kolejnych regatach - Les Voiles de Saint Tropez oraz
Rolex Middle Sea Race.
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SPORTOWCY
SZKOLĄ
BIZNES
Sportowiec.Pro to projekt,
w którym sportowcy, w tym
kadra olimpijska, prowadzą
szkolenia dla pracowników firm.
Za pomysłem stoi utytułowana
żeglarka klasy 470 - Irmina
Mrózek Gliszczynska.
fot materiały prasowe

Wykłady, warsztaty i wystąpienia power speech na wydarzeniach
specjalnych - właśnie to oferują profesjonalni sportowcy, którzy
w ramach projektu Sportowiec.Pro dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Fundacja ma dwa główne tory działalności. Z jednej strony
pomaga sportowcom budować swoją karierę, a z drugiej prowadzi
szkolenia motywacyjne dla prywatnych firm. Każdy sportowiec ma
swoje metody - wypracowane przez lata z trenerami, ekspertami
i innymi zawodnikami, prowadzące do osiągania celów, radzenia
sobie z porażkami czy stresem, bądź schematy pracy w zespole.
Sportowiec.Pro ma pokazać w jaki sposób przenieść to do korporacji
i wykorzystać w pracy zawodowej. Ma też przybliżyć odbiorcom
symboliczną górę lodową i opowiedzieć o tym, co dzieje się w głowie
sportowca, poza boiskiem, kamerami czy w zespole.
W skład teamu Sportowiec.Pro wchodzą wybitni polscy sportowcy
i olimpijczycy: Piotr Myszka, Weronika Nowakowska, Oktawia Nowacka, Luiza Złotkowska, Adam Kszczot, Karolina Riemen-Żerebecka, Magda Fularczyk-Kozłowska, Magda Gorzkowska i Sebastian
Mila. Wśród nich znajduje się też współzałożycielka fundacji Irmina
Mrózek Gliszczynska.
Po zakończeniu kariery, wiedziałam, że nadal chcę pracować ze sportowcami - tłumaczy Irmina. - Miałam wiele pomysłów, jednak dopiero
z Jurkiem Mieńkowskim, managerem Oktawii Nowackiej, postanowiliśmy połączyć siły. Tak powstał pomysł, koncepcja i plan działania
w ramach Fundacji Sportowiec.Pro, który razem realizujemy. Na samym początku dostałam też spore wsparcie od Piotrka Myszki, który
nie tylko wspierał mnie radami, ale także, jako jeden z pierwszych
sportowców dołączył do naszego projektu. Sporo czasu zajęło mi
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znalezienie swojego „ja” poza żeglarstwem. W tym momencie jestem
zaangażowana w nasz team, ale muszę powiedzieć szczerze, że
ciągnie wilka do lasu… - podsumowuje.
Warto podkreślić, że fundacja zrezygnowała z terminologii „wykładów motywacyjnych”.
Wszyscy sportowcy i osoby z ich otoczenia wiedzą jak wielka praca
jest wymagana do osiągnięcia „sukcesu”, a także ile kosztuje utrzymanie się na topie czy podniesienie po niepowodzeniu - mówi Jerzy
Mieńkowski z Fundacji Sportowiec.Pro. - Podczas wykładów, sportowcy i eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i praktycznymi
wskazówkami w zakresie sposobów budowania i utrzymania motywacji, formułowania celów, radzenia sobie ze stresem z zachowaniem mistrzowskiego flow. W jednym zdaniu: są to praktyczne rady najlepszych
sportowców, do wykorzystania w życiu codziennym.
Oprócz wykładów sportowców, w ofercie znajdziemy również porady
ekspertów ze świata sportu, np. Marek Szkolnikowski, dziennikarz
i dyrektor TVP Sport prowadzi ciekawe prezentacje pt. „Menedżer
przyszłości - o jutrze pomyśl już wczoraj", natomiast Beata Mieńkowska, psycholog z 30-letnim doświadczeniem pracy ze sportowcami
opowiada o holistycznym rozwoju osobistym zarówno w formie
wykładów jak i warsztatów.
W czerwcu fundacja rozpoczęła działania informacyjne i sprzedażowe, natomiast pierwsze wykłady odbędą się już pod koniec
sierpnia. Rozwój projektów sportowców można śledzić na:
www.sportowiec.pro
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PIOTR KULA
FINN WCIĄŻ
W GRZE
Przeszedłeś operację kolana, co dokładnie się stało?
W maju, podczas mistrzostw Europy doznałem kontuzji w trakcie
niefortunnego manewru. Kolano spuchło i nie mogłem go zginać
do końca, co jest konieczne na mojej łódce. Liczyłem, że może
uda się to zaleczyć fizjoterapią, ze względu na listopadowe mistrzostwa świata, jednak nie obeszło się bez zabiegu.
Przed tobą czas rekonwalescencji, kiedy ponownie zobaczymy
cię na akwenach?
Jeśli wszystko pójdzie tak, jak przewidują lekarze z Rehasport
Clinic, w październiku powinienem wrócić do treningu siłowego
tej nogi. Po kolejnych trzech miesiącach mogę zacząć myśleć
o pow-rocie na Finna. Mimo, że już teraz ciągnie mnie na wodę,
wygląda na to, że start w regatach zaliczę dopiero na początku
przyszłego sezonu. To pierwsze lato od dzieciństwa, w którym nie
będę się ścigał...
W poprzednim wywiadzie wspomniałeś, że jesteś w trakcie
swojej ostatniej kampanii olimpijskiej, jednak póki co niestety
Finn nie ma kwalifikacji olimpijskiej. Jak oceniasz szanse na
kwalifikacje? Czy w związku ze swoją kontuzją w ogóle będziesz
mógł stanąć do walki?
Wznawiając treningi na wodzie w styczniu, będę miał trzy miesią-

Kontuzja kolana wstrzymała
w tym roku Piotra Kulę w walce
o kwalifikację olimpijską na
igrzyska w Tokio 2020. Wielokrotny
mistrz Polski tej klasy zapowiada
jednak, że jest zdeterminowany
i będzie walczyć dalej.

ce na przygotowanie się do kwalif-ikacji. Oczywiście chciałbym
mieć więcej czasu, ale co zrobić - gram tym, co mam. A mam olbrzymią determinację, więc straszę moich terapeutów, że przedefiniuję podręczniki do fizjoterapii (śmiech). Oczywiście studzą
mój zapał i stawiają ograniczenia dla mojego dobra. Na początku
tego sezonu zrobiłem świetną formę i kończyłem wszystkie
regaty w pierwszej dziesiątce. Żeglarsko byłem na dobrej drodze
do uzyskania kwalifikacji w mistrzostwach Europy, ale kontuzja
pokrzyżowała te plany. Przygotuję się do kolejnego sezonu równie
dobrze, doprowadzę zdrowie do porządku i w kwietniu w Genui
będę gotowy do walki o igrzyska.
Jakie plany w tzw. międzyczasie?
Zacząłem zajmować się komunikacją i mediami Polskiego Związku Żeglarskiego. Jestem też od-powiedzialny za ekipę filmową
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Gdyni i w czasie Volvo Gdynia Sailing Days. Chcemy pokazać żeglarstwo z jak najciekawszej
strony. Na szczęście nie muszę przy tym robić przysiadów, ale to
wciąż niezłe wyzwanie. Do tego dużo radości sprawia mi prowadzenie wydarzeń. Sopot Wave, który niedawno poprowadziłem był
niesamowitym zastrzykiem energii, a do tego mogłem nauczyć
się kilku rzeczy od doświadczonej Beaty Tadli, więc zdecydowanie
będę rozwijał się w tym kierunku.

fot Robert Deaves
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Defi Wind Grussan to największe regaty windsurfingowe na świecie. Co roku, na lini startu w południowej Francji staje prawie 1200
windsurferów, dla których wyścig rozpoczyna się w tym samym
czasie. Trasa liczy łącznie około 80 kilometrów (2 wyścigi up and
down), a wiatr z reguły jest silny. W tym roku co prawda nie był
ekstremalny, ale udało się rozegrać zawody. Przekrój wiekowy
zawodników jest niesamowity, najmłodszy uczestnik miał 14 lat,
a najstarszy 76, z czego aż 200 było po 50 roku życia. Ta edycja
była rekordowa pod względem ukończenia regat, pierwszy raz
w historii aż 900 zawodników pomyślnie dopłynęło do linii mety.
W klasyfikacji generalnej mężczyzn najlepszy okazał się Nicolas
Warembourg, a wśród kobiet Delphine Cousin. Następna, jubileuszowa 20. edycja odbędzie się 20-24 maja 2020.
Defi Wind ma też polski akcent. W 2017 roku po raz pierwszy
w historii Polka, Maja Dziarnowska, stanęła na trzecim stopniu
podium tych wielkich regat windsurfingowych.
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MAIDEN
Ta historia sprawi, że nabierzecie wiatru w żagle! Dziewczyny
z „Maiden” mają wyjątkowy dar przekonywania, że w życiu da się
pokonać wszelkie uprzedzenia i przesunąć każde granice. Trzymający w napięciu jak dreszczowiec, ten znakomity dokument
jest opowieścią o kobietach, które chciały całego życia. O ich
determinacji, sile i marzeniach, których nie zatrzymała potężna
fala niechęci.
W 1989 roku grupa upartych, odważnych, niezależnych dziewczyn stworzyła pierwszą w historii kobiecą załogę startującą
w super prestiżowych i ekstremalnie niebezpiecznych regatach
Whitbread Round the World Race. Zgromadziła je na jachcie
„Maiden” Tracy Edwards: buntowniczka i uciekinierka z domu.
„Dziewczyny na morzu to same problemy”. „Dziewczyny na
statkach nadają się wyłącznie do kuchni” – słyszała od początku
swojej wielkiej przygody z żeglowaniem. Walczyła więc nie tylko
z groźnym żywiołem, ale także z lekceważeniem i pogardą.
„Gdybym uwierzyła w to, co o mnie mówili, nigdy nie byłabym tu,
gdzie jestem” – mówi po latach. „Nie chciałyśmy zwykłej pracy,
tylko przygody!” – dodają jej koleżanki. Fascynujące biografie
kobiet, które przetarły szlak kolejnym pokoleniom buntowniczek,
z pewnością zainspirują współczesne poszukiwaczki przygód:
dzielne córki i odważne matki.
Film ten można porównać do najlepszej sportowej rozgrywki
– jest pasjonujący, emocjonujący, a przy tym dostarczający
potężnej dawki wzruszeń. „Maiden” Alexa Holmesa dowodzi też,
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Już 9 sierpnia w kinach pojawi
się film dokumentalny „Maiden”,
przedstawiający start pierwszej
w historii kobiecej załogi
w okołoziemskich i ekstremalnie
niebezpiecznych regatach Whitbread.
Był to wyścig o wszystko - szacunek,
uznanie oraz należne kobietom miejsce
– nie tylko w sporcie.
że dla Tracy Edwards i pozostałych dziewczyn był to naprawdę
wyścig o wszystko: o szacunek, uznanie, o należne kobietom
miejsce – nie tylko w sporcie. Przeciwnikiem groźniejszym od
oceanu (który stale “próbuje cię zabić”), są bowiem wszyscy ci,
którzy wmawiają kobietom, że nie potrafią, że nie dadzą rady, że
się nie nadają. A ocean? Dla kobiet jest po prostu wolnością.

Tytuł oryginalny: Maiden
Reżyser: Alex Holmes
Kraj produkcji: Wielka Brytania
Rok produkcji: 2018
Data premiery: 9 sierpnia 2019
Język oryginalny: angielski
Gatunek: dokumentalny
Czas trwania: 97 min.
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WHITBREAD
POWRACA!
W 2023 roku The Whitbread Race obchodzi swoje 50-lecie. Z tej
okazji dyrektor regat Ocean Globe Race, Don McIntyre, postanowił wrócić do korzeni i powtórzyć te legendarne regaty.
W świecie zdominowanym przez profesjonalnych żeglarzy,
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, foile i ogromne
budżety, ten retro wyścig ponownie otwiera niepowtarzalną
okazję dla zwykłych żeglarzy. Już niedługo żądni przygód
właściciele jachtów będą mogli pójść w ślady Tabarly’a, Blake’a,
Van Rietschotena, Blytha, Knox-Johnstona i oczywiście Ramona
Carlina, zwycięzcy pierwszego Whitbread z 1973 roku.
Wyścig Ocean Globe Race (OGR) będzie podążał oryginalną
trasą Whitbread 1973, czyli klasycznie z Europy do Afryki i dalej
do Australii, a następnie z powrotem przez Amerykę Południową.
Łącznie to 27 000 mil, 7 miesięcy i 3 słynne przylądki z Cape
Horn na czele. Ostatni odcinek zostanie opublikowany pod
koniec 2020 roku wraz z ostatecznym ogłoszeniem wyścigu.
Podobnie jak w Golden Globe Race 2018, zawodnicy będą
płynąć podobnymi jachtami, które brały udział w pierwszej edycji
Whitbread. Również wyposażenie będzie ograniczone do tego,
jakim dysponowali żeglarze w tamtych czasach. Oznacza to brak
nowych technologii, komputerów, systemów satelitarnych, w tym
także telefonów komórkowych i GPS. Nawigacja będzie ograniczona do wykresów sekstantowych na papierowych mapach,

Wraz z ogłoszeniem regat Ocean
Globe Race powraca legendarny
The Whitbread Race. Trasa ma
prowadzić śladami słynnego
wyścigu, a żeglarze walczyć
z żywiołem bez wsparcia
elektroniki. Start zaplanowano
na 10 września 2023 roku.
a komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem radia SSB
i VHF. Nawet muzyka będzie odtwarzana jedynie na kasetach.
Zapisy są ograniczone do jachtów wykonanych z laminatów
zaprojektowanych przed 1988 rokiem o długości od 47 (14,32
m) do 66 stóp (20,11 m). Następnie zostaną one podzielone na
dwie grupy: ADVENTURE, czyli klasę 47-56 stóp (14,32–17.06
m) i SAYULA 56–66 stóp (17,07–20,11 m). Natomiast dodatkową, trzecią klasę FLYER, będą stanowiły oryginalne jednostki
z pierwszych trzech wyścigów Whitbread Race (1973/74,
1977/78 i 1981/82) oraz jachty szkolne tzw. „class surveyed” do
68 stóp (20,73 m), a także jachty Nautor Swan, o ile zmieszczą
się w wymiarach. Łącznie flota ma liczyć maksymalnie 30 jednostek, a wyścig będzie odbywał się zgodnie z międzynarodowymi
przepisami kolizyjnymi.
W wyścigach przyjęto najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, uznane przez agencje morskie na całym
świecie i dla każdej klasy określono ścisłe minimalne standardy
i liczby załogi. W związku z tym, każdy jacht musi mieć w załodze co najmniej jedną kobietę i osobę w wieku poniżej 24 lat.
Do mety zeszłorocznych regat Golden Globe dopłynęły jedynie
cztery jednostki. Nie brakowało dramaturgii, licznych usterek,
a nawet akcji ratowniczych. Czy za 4 lata doczekamy się podobnych emocji? Wszystko na to wskazuje.
fot materiały prasowe
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Zastanawialiście się kiedyś jak
wygląda dzień treningowy na szybkiej,
olimpijskiej klasie Nacra 17? O tym
wszystkim opowiedzieli W Ślizgu!
Katarzyna Goralska i Kuba Surowiec,
obecnie jedyny polski team pływający
wyczynowo na tym dwukadłubowcu.
Cel - Tokio 2020!
AUTOR: KLAUDIA KRAUSE-BACIA / FOTO: KAROL KACPERSKI
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„Sopot, godzina 7:00, dzwoni budzik. Ubieramy się
w sportowe ciuchy, jemy śniadanie i codziennie
o godzinie 9:00 wspólnie z całą kadrą olimpijską
spotykamy się w Ergo Hestii albo w Rehasporcie
w Ergo Arenie na treningu motorycznym u naszego
kadrowego trenera - Mariusza Golińskiego. Trenujemy wówczas wytrzymałość i siłę. W każdy wtorek
i czwartek mamy treningi wytrzymałościowe,
robimy interwały na rowerach stacjonarnych albo
jak pogoda dopisuje to jedziemy na szosówkach
na słynną pętle Reja. Gdy tylko skończymy poranny
wysiłek, mamy chwilę oddechu i uzupełniamy
kalorie. Jeżeli chodzi o jedzenie to stosujemy głównie dietę wysokobiałkową, ponieważ jako załoga
musimy jeszcze przybrać kilka cennych kilogramów.
Około południa spotykamy się ponownie, tym
razem już w UKS Navigo - jednym z największych
klubów katamaranowych na świecie. Standardowo, zaczynamy od przygotowania sprzętu, czyli
dopasowania ustawień do panujących warunków
wiatrowych i zafalowania. Tutaj, przy łódce jest już
stały podział obowiązków. Przykładowo, jedno z nas
jest odpowiedzialne za napinanie listew w grocie
(Kuba), a drugie wiąże genakera, który wchodzi do
bukszprytu (Kasia). Istnieje podział obowiązków,
ale zawsze do końca walczymy wspólnie, bo od
tego zależy nasz sukces. Mamy dwa kadłuby, więc
roboty przy sprzęcie jest 2x więcej. Dużą wagę przywiązujemy do ustawienia optymalnych kątów foilów
na łódce, ponieważ ma to ogromne znaczenie przy
prowadzeniu tej łódki. Gdy naciąg na wantach, ustawienie sztagu, sterów i mieczy jest dopracowane
przebieramy się w pianki, pakujemy Nacrę na wózek
i ciągniemy ją na plażę. Zazwyczaj nie jesteśmy tu
sami. Kolorowe żagle zalewają plażę, a następnie
zatokę. Katamarany zjeżdżają do wody ze swoich
W ŚLIZGU!
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wózków, by już po kilku sekundach unosić się na
tafli wody. My postępujemy zgodnie z tym rytmem.
Stawiamy grota, zakładamy trapezy, kapoki, kaski
i wodujemy naszą jednostkę. Dopiero teraz zaczyna
się ten najprawdziwszy trening! Wieje, słona woda
unosi się dosłownie wszędzie. Realizujemy wiele
różnych planów treningowych na wodzie w zależności od warunków i naszych potrzeb, na przykład
pływamy od bojki do bojki „góra - dół” tzw. mini trasę
i ćwicząc technikę manewrów. Po trzech godzinach
wykończone ciało odmawia posłuszeństwa i powoli
kierujemy się w stronę plaży. Jednak przed tym,
tradycyjna runda honorowa obok sopockiego mola.
To nasz mały rytuał (śmiech). Gdy dopływamy do
brzegu wszystko dzieje się tak samo, ale w odwrotnej
kolejności. Najpierw składamy łódkę, potem prysznic
i suszenie pianek. Jednak najważniejsza na lądzie
jest odprawa trenerska, w której dogłębnie analizujemy trening i wyciągamy wnioski. Wbrew pozorom, to
jest tak samo ważne, jak czas spędzony na wodzie.
Żeglarstwo jest na tyle skomplikowanym procesem,
że zawsze w jakimś polu można zrobić coś lepiej. Im
więcej masz doświadczenia na wodzie, tym zdajesz
sobie sprawę ile jeszcze rzeczy jest do zrobienia.
Jeżeli chodzi o manewry, można dojść do perfekcji,
ale do tego dochodzi zawsze inna trasa regat, którą
można porównać do gry w szachy. W grę wchodzi
wiele czynników, które trudno przewidzieć. Żeglarstwo to gra błędów - wygrywa ten, kto zrobi ich
w trakcie wyścigu jak najmniej. My to wiemy i z każdym treningiem staramy się to wdrażać. Często
dyskutujemy dobrą godzinę, a później w zależności
od indywidualnych potrzeb wdrażamy rozciąganie
albo trening kompensacyjny, na przykład bieganie,
lub coś bardziej w formie zabawy / urozmaicenia squash albo ścianka wspinaczkowa. Gdy kończymy
słońce zazwyczaj zbliża się ku zachodowi… a za
rogiem czeka kolejny dzień i nowe wyzwania!”
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Ich głównym celem jest
kwalifikacja na igrzyska
olimpijskie w Tokio 2020.
Robią wszystko, żeby
zrealizować swoje marzenia.
W Ślizgu! opowiadają
o swoich planach, rozwoju
i wyjedźcie do Australii
i Nowej Zelandii.

Za wami już połowa sezonu, jak ją podsumujecie?
Za nami już zgrupowania w Portugalii,
Princess Sofia Regatta, Puchar Świata
w Genui i mistrzostwa Europy w Waymouth.
To był nasz „grand tour”, który zaczęliśmy
w listopadzie zeszłego roku. Nasz sprzęt
wrócił do Sopotu dopiero w maju. Przed nami
regaty i treningi w Kilonii, następnie będziemy
trenować w naszym klubie UKS Navigo, gdzie
mamy też cykl regat przy sopockich plażach
i molo. Walczymy też żeby na koniec roku
pojechać na mistrzostwa świata w Nowej Zelandii. W tym czasie zrobiliśmy duży postęp,
szczególnie dzięki zgrupowaniom z Antonem
Pazem - mistrzem olimpijskim Tornado.
Póki co zostaliście jedynym profesjonalnym
teamem Nacra 17 w Polsce, czy w związku
z brakiem stałego sparing partnera sytuacja
ulegnie zmianie?
Zawsze powtarzałem, że w naszym teamie siła
polega na pracy zespołowej. Współpraca w załodze jest bardzo ważna, tak samo ważna, jak
z drugą załogą. Podczas treningów nawzajem
pchamy się do przodu, mimo że na regatach
walczymy między sobą. Niektórym jest to
ciężko zrozumieć, ale nie ma innej drogi do sukcesu. Teraz sytuacja trochę się skomplikowała.
Będziemy szukać załogi, z którą moglibyśmy
nawiązać taka współpracę. Trzymamy kciuki
za Tymka, żeby udało mu się wrócić z nową
załogą. Jest też nowy polski duet juniorski,
który uczy się pływać na Nacrze 17. Aktualnie
rozmawiamy z kilkoma zespołami, często takie
teamy jak my organizują wspólne zgrupowania,
jednak to wiąże się z trenowaniem za granicą,
a co za tym idzie większym budżetem.
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No właśnie, jak wygląda sprawa finansowania? Czy są to środki własne, sponsorskie
czy też z PZŻ?
Jesteśmy w kadrze narodowej, mamy
określony budżet, ale też wsparcie profesjonalnego zespołu specjalistów. Bardzo
pomaga nam nasz sponsor tytularny - Almar, producent łososia, który mocno w nas
wierzy. Wspierał mnie odkąd pływałem na
A klasie, a teraz naturalnie podążył za moimi
decyzjami i jest z nami przy projekcie Nacra
17. Są też inni partnerzy: miasto Sopot, nasz
klub - UKS Navigo, firma spedycyjna Alfa
Forwarding czy Sportpoland.com - dystrybutor marek sportowych. Jednak walka
o igrzyska to duży projekt, częściowo pokrywamy wydatki z naszych „kieszeni” i mocno
walczymy o następnych sponsorów, bo
nie ukrywajmy, od tego zależy przyszłość
naszego zespołu.
Jak oceniacie szanse na kwalifikacje olimpijską Tokio 2020?
Zdobywamy doświadczenie. Na wodzie czujemy się coraz pewniej, i mamy świadomość
nad czym musimy popracować. Nasz główny cel to dobry występ w Pucharze Świata
w Genui 2020 i jeśli uda nam się pojechać w mistrzostwach świata Auckland. Szukamy
finansowania na wyjazd na MŚ i później na
trening do Australii. Jest to bardzo kosztowne, ale wierzymy w ten projekt. Chcemy
spędzić tam całą zimę i przepracować ją
z wspomnianym Antonem Pazem. Jeżeli
uda nam się wykonać ten plan, to myślę,
że te szanse niezwykle rosną. Mając takie
zaplecze, bylibyśmy w stanie powalczyć
w Genui o ostatnią kwalifikację dla Europy.
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Jedna załoga seniorska trenująca regularnie
w Sopocie w ramach kadry, dwie uczące się
młodzieżowe załogi oraz jedna na południu
Polski trenująca na własną rękę. To aktualny
stan olimpijskiej klasy Nacra 17 w Polsce.
Tą jedyną seniorską załogą w kadrze jest Almar
Sailing. Kilka tygodniu temu w kadrze był też
Bendyk Świtajska Sailing, ale załoga rozpadła się,
gdyż Anna Świtajska zrezygnowała w pływania.
-Głównym powodem były finanse – wyjaśnia
Anna Świtajska. - Mam 21 lat, studiuję i trenuję,
więc jestem całkowicie zależna finansowo
od rodziców. Koszty kampanii olimpijskiej są
naprawdę ogromne i nas po prostu nie stać na
to, żeby kontynuować trenowanie żeglarstwa
na poziomie profesjonalnym. To była trudna decyzja. Kusiło mnie, żeby zacisnąć zęby i liczyć,
że może jakiś cud się zdarzy i pojedziemy do
Tokio. Jednak po wielu rozmowach z rodzicami
stwierdziliśmy wspólnie, że to nie ma sensu.
Jestem sportowcem od 6 roku życia, wiem
kiedy i jak walczyć z własnymi ograniczeniami
i bardzo to lubię. Tutaj spotkałam się jednak
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z sytuacją, z którą sama nie mogę nic zrobić.
To właściwie był typowy trening bezradności, a jako studentka psychologii wiem, że to
największy zabójca wszelkiej motywacji i że
w takich sytuacjach nie wolno tkwić, bo są niszczące. Sportu jednak nie porzucam. Zaczęłam
startować w triathlonach. Pierwszy start już
za mną i od razu stanęłam na podium! Jestem
podekscytowana tym, co przyniesie przyszłość.
Żeglarstwo wiele mnie nauczyło, pływanie na
Nacrze 17 było wielką przygodą mojego życia,
ale teraz czas na nowe wyzwania - komentuje.
Tym samym Tymoteusz Bendyk, który pływał
z Anną Świtajską był zmuszony zawiesić projekt. Póki nie znajdzie nowej załogantki, będzie
pływał na jednoosobowej A-klasie.
-W olimpijskim żeglarstwie nie ma cudów, żeby
liczyć się w walce o medale trzeba spędzić
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masę czasu, potrzeba wytrwałości i środków na
sprzęt, trenerów – wyjaśnia Tymoteusz Bendyk.
- Niestety, jeśli któregokolwiek z tych elementów
będzie brakowało, nie ma mowy o ściganiu się na
najwyższym poziomie. Mimo ogromnego postępu
poczynionego w czasie roku naszych treningów,
ciągle zmagaliśmy się z problemami budżetowymi, które w końcu doprowadziły do tego, że Ania
straciła wiarę w powodzenie projektu. Nacra 17
jest łódką dwuosobową w formule mix, więc, póki
nie znajdę dziewczyny, z którą mógłbym stworzyć załogę z perspektywą na poważne pływanie,
jestem zmuszony zawiesić projekt.

ale i sterniczkach. Dodatkowy warunek to pasja
i gotowość na naprawdę ciężką pracę - apeluje
Tymoteusz Bendyk.
Trenerem polskich zawodników Nacra 17 jest Filip
Lipski z ramienia Polskiego Związku Żeglarskiego.

Jak wyjaśnia reprezentant Polski nie oznacza to
jednak końca jego pływania na Nacrze 17.

- Do mistrzostw Europy w Weymouth pracowałem z dwoma załogami Kadry Narodowej PZŻ.
Naszym celem było uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej do Tokio 2020 i w dalszej perspektywie
do Paryża 2024. Dla jednej załogi, która nadal
trenuje cel ten jest ciągle aktualny. Co z drugą
załogą? To zależy od tego czy znajdziemy chętną
do trenowania załogantkę, o odpowiednich warunkach fizycznych – mówi W Ślizgu! Filip Lipski.

- Jestem daleki od poddania się, jednak niestety
na horyzoncie nie widać zawodniczek spełniający wszystkie wymogi związane z profesjonalnym żeglowaniem. Zapraszam do kontaktu każdą żeglarkę o wadze 56-64 kg, która
chciałaby spróbować swoich sił w najszybszej
i najbardziej widowiskowej klasie olimpijskiej.
Nie myślę tylko o potencjalnych załogantkach,

Istnieje też trenująca samodzielnie na południu
Polski para Jakub Wyroba i Natalia Żywicka.
Jak mówi Jakub Wyroba, aktualny mistrz Polski
Hobie Cat 16, póki co jest to pływanie raczej
amatorskie, jednak w przyszłości nie wykluczają
walki w imprezach rangi mistrzowskiej. Team
na co dzień trenuje na Jeziorze Goczałkowickim
z grupą Katamarany Południe.

„Zapraszam do kontaktu
każdą żeglarkę o wadze
56 - 64 kg, która chciałaby
spróbować swoich sił w najszybszej i najbardziej widowiskowej klasie olimpijskiej.
Nie myślę tylko o potencjalnych załogantkach, ale
i sterniczkach”
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Choć jego trasa liczy „tylko”
608 mil morskich, należy do
najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych nautycznie
i nawigacyjnie regat na
świecie. W tym roku na
starcie na pewno pojawi się
pięć polskich załóg.
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Organizowany niemal od 100 lat, Fastnet Race
to największy klasyk w świecie żeglarstwa morskiego. Po raz pierwszy rozegrano go w 1925
roku. Regaty te są o ćwierć wieku starsze niż
słynne regaty Sydney Hobart i charakteryzują
się bardzo trudną nawigacyjnie trasą, która
wynosi 608 mil morskich.
- W tych regatach umiejętności nawigatora
i kondycja załogi to klucz do zwycięstwa - podkreśla Maciej Marczewski, Sailing Poland. - Znalezienie się o czasie w określonych punktach
trasy decyduje o tym, czy uda się wykorzystać
korzystny kierunek prądu i pływu.
Okrążenie irlandzkiej skały Fastnet Rock,
będącej punktem zwrotnym trasy to marzenie
każdego żeglarza. Można tu spotkać zarówno
załogi z regat Volvo Ocean Race, ale również
ikony światowego żeglarstwa oceanicznego.
Aby wystartować w Rolex Fastnet Race, załogi
oraz jachty muszą spełnić wiele warunków.
Oprócz szkoleń medycznych i kursów pełnomorskich, teamy powinny przepłynąć minimum
300 mil morskich w regatach kwalifikacyjnych.
Rywalizacja rozpoczyna się w mieście Cowes
w Anglii, gdzie swoją siedzibę mają jedne
z najsłynniejszych europejskich klubów: Royal
Ocean Racing Club i Royal Yacht Squadron. Następnie żeglarze płyną na zachód ku brzegom
Irlandii, gdzie będą muszą okrążyć słynną skałę
Fastnet i obrać kurs z powrotem na wschód,
by dotrzeć do Plymouth. Fastnet Race jest też
jednym z najważniejszych wyścigów z cyklu
Rolex Cup, w którego skład wchodzą również:
Rolex Sydney Hobart, Rolex Middle Sea Race
i RORC Caribbean 600.
W tegorocznej 48. edycji na liście startowej
pojawiło się aż 465 zgłoszonych jednostek.
Będzie to prawdziwa uczta dla fanów żeglarstwa offshore’owego, bowiem na starcie pojawi
się imponująca liczba oceanicznych gigantów,
w tym aż 29 jachtów IMOCA (26 startujących
w klasie IMOCA, 3 w głównej flocie IRC). Oprócz
tego 25 jachtów Class 40 i wielkie trimarany
o 100-stopowej długości. W regatach wezmą
udział też prestiżowe jednostki z Volvo Ocean
Race, czyli jachty VO 65 - Team Brunel oraz aż
dwa teamy z Polski: Sailing Poland z Maciejem
Marczewskim (ex MAPFRE) oraz Ocean Challenge Yacht Club Przemysława Tarnackiego
(Ambersail 2, ex TEAM SCA).
-Ambersail 2 pod nazwą TEAM SCA był uczestnikiem Volvo Ocean Race 2014/15 i wraz ze
swoim bogatym wyposażeniem jest w stanie
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GENEZA
idealnym. Niedawno wygrał regaty Barbados Sailing Week - podkreśla Przemysław Tarnacki. - W naszej ekipie znajdzie się m.in.
dwóch uczestników Volvo Ocean Race 2017/18 z załogi Team
Brunel. To, póki co największe morskie wyzwanie w życiu moim
i naszego klubu. Towarzyszyć nam będzie mój tata - Bronisław,
który brał udział w słynnej edycji tych regat z 1979 roku, a teraz
będzie nas wspierał na lądzie.
Liczniej obstawiona będzie za to klasa Volvo Open 70, gdzie
zgłosiło się aż siedem jednostek. Wśród nich wystartować miał
m.in. polski jacht I Love Poland prowadzony przez Jarosława
Kaczorowskiego. Jednak jak poinformowała redakcję W Ślizgu
Polska Fundacja Narodowa - jacht nie weźmie udziału w regatach, ponieważ nie zakończył się jeszcze remont jednostki.
Oprócz tego na starcie miały się pojawić jeszcze cztery polskie
załogi: Jakub Szymański (Polish Yacht Racing Team in Dublin) na
Polished Manx II, First 40,7; Janusz Madej na jachcie One Way, Sun
Fast 3600; Wojciech Bulhak i Tomasz Kosobucki na Fujimo, Artur
Skrzyszowski (Selma Racing), Reichel Pugh 48. Jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatnia jednostka nie weźmie udziału
z powodu awaii masztu.
W poprzedniej edycji, załoga Selma Racing uplasowała się na 31
pozycji w swojej klasie IRC 1 na 61 klasyfikowanych, oraz zajęła
92 miejsce w klasyfikacji generalnej wśród ostatecznie sklasyfikowanych 312 jednostek jednokadłubowych. Z kolei katamaran
R-SIX dowodzony przez Roberta Janeckiego zajął wówczas
drugie miejsce w grupie MOCRA.
Start regat zaliczanych do żeglarskiego Wielkiego Szlema rozpocznie się u wybrzeży angielskiego Cowes 3 sierpnia.
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W 1925 roku Weston Martyr postanowił
zorganizować regaty oceaniczne w Wielkiej
Brytanii na wzór tych Karaibskich. Swój
pomysł przedstawił żeglarzowi E. G. Martinowi i Maldenowi Heckstall-Smithowi,
redaktorowi magazynu żeglarskiego, którzy
finalnie stworzyli pierwszy komitet organizacyjny. Pierwszy Fastnet Race rozpoczął się
15 sierpnia. Na liście startowej pojawiło się
15 jachtów, jednak ostatecznie wystartowało
7. Wygrał „Jolie Brise”, który przepłynął trasę
liczącą 608 Mm w 6 dni i 14 godzin.
Mimo, że frekwencja nie była powalająca,
postanowiono kontynuować regaty. W tym
celu powołano Ocean Racing Club, dzisiaj
znany pod nazwą Royal Ocean Racing Club jeden z najsłynniejszych klubów żeglarskich
na świecie. Z roku na rok wyścig powoli się
rozwijał, a na starcie oprócz Brytyjczyków
zaczęli pojawiać się też Francuzi i Amerykanie. Od 1931 roku zaczęto organizować
Fastnet co dwa lata, a nie, jak to miało
miejsce dotychczas, co rok. Prawdziwym
impulsem do rozwoju było zorganizowanie
przez Royal Ocean Racing Club w 1957 roku
Admiral’s Cup. Regaty składały się z pięciu
wyścigów, z których najdłuższy, odbywał
się właśnie wokół latarni Fastnet. Z biegiem
czasu Fastnet Race stał się jednym z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych
wyścigów morskich na świecie.
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40 LAT PO
KATASTROFIE
W tym roku mija 40. rocznica pamiętnej katastrofy. Na starcie stanęło aż 303 jachtów,
z ponad 2700 żeglarzami na pokładach.
W trakcie wyścigu rozszalał się sztorm,
a w zasadzie tropikalny cyklon, który przewidziały francuskie służby meteo, ale nie
brytyjskie. Znaczna część jachtów nie miała
radia na pokładzie, więc nie odebrała i tak już
spóźnionych ostrzeżeń. W dodatku, sztorm
uderzył w najgorszym możliwym momencie – kiedy większość z nich znajdowała się
między Wielką Brytanią a Irlandią i nie mogła
się schronić w żadnym porcie. W efekcie 69
jachtów nie wróciło do Plymouth. 23 jachty
utonęły. W akcji ratunkowej brało udział 15
okrętów Royal Navy, jeden okręt duński i cała
flota wojenna Irlandii. W sumie 4 tys. osób
zdołało uratować 136 żeglarzy i 80 jachtów.
Niestety aż 15 uczestników regat zginęło.

Najwyższe fale
zanotowane przy
Fastnet Rock:
1985 - 48 m
1995 - 26 m
2014 - 40 m

fot Kurt Arrigo

W 1979 roku na starcie do wyścigu Fastnet
stanęły trzy polskie jachty walczące wówczas w Admiral’s Cup – Hadar z kapitanem
Zygfrydem Perlickim, Cetus Jerzego Siudy
i Nauticus Tadeusza Siwca, w którego załodze płynął m.in. Roman Paszke. Wszyscy
dopłynęli do mety. Na Cetusie miejscami
popękał laminatowy kadłub, a Hadar dowodzony przez Zygfryda Perlickiego miał dobre
radio i pośredniczył w łączności między
jachtami wzywającymi pomocy, a stacjami
brzegowymi. Klasyfikację generalną Fastnet
Race w 1979 roku wygrał Ted Turner, późniejszy założyciel CNN, mąż Jane Fondy.
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Już po raz dziewiąty moda i żeglarstwo
spotkały się na jednej scenie, by hucznie
przywitać sezon żeglarski. Tym razem to
rosnące w sławę wydarzenie miało miejsce
na tarasach przy Aquaparku w Sopocie.
AUTOR: ALEKSANDRA STARUSZKIEWICZ / FOTO: KAROL KACPERSKI

Każda edycja Sopot Wave cieszy się ogromną popularnością. Tak było też tym razem. Ponad 500 osób
związanych ze światem żeglarstwa, mody i biznesu
pojawiło się na sopockim tarasie, którego zadaszenie
przypominało ogromny biały żagiel co nadawało
jeszcze bardziej żeglarskiego klimatu imprezie.
Wydarzenie prowadziła znana dziennikarka radiowa
i telewizyjna Beata Tadla oraz żeglarz regatowy,
uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w klasie
Finn - Piotr Kula.
NAJPIERW AMATORZY, POTEM ZAWODOWCY
Najważniejszy element żeglarski Sopot Wave to inauguracja Biznes Ligii Żeglarskiej. Na scenie w świetle
reflektorów stanęło kolejno 12 drużyn ze świata
biznesu, reprezentujących pomorskie firmy: Apteka
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Gemini, Bud Invest, Erplast, SimplyCar, StoGda Ship
Design & Engineering Sp. z o.o., ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., Eurocast Spółka z o.o.,
SOSNOWSKI, EPAM, W Ślizgu! i Olivia Business Centre, GSC Yachting i przyjaciele. Liga organizowana
jest przez firmę GSC Yachting, a regaty trwają przez
cały sezon. Zwycięzców poznamy podczas jesiennej
edycji Sopot Wave.
Na scenie podczas wieczoru zaprezentowały się też
sopockie kluby żeglarskie. Sopocki Klub Żeglarski,
skoncentrowany na windsurfingu, reprezentowany był przez Pawła Tarnowskiego i Maksymiliana
Wójcika. Tarnowski to młody, choć już utytułowany
zawodnik olimpijskiej klasy RS:X. Ma na koncie tytuł
wicemistrza Europy. Maksymilian Wójcik osiągał
sukcesy zawodnicze kiedy jeszcze nie było RS:X.
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W wieku 16 lat sięgnął po mistrzostwo świata w klasie Aloha,
potem siadł na Mistrala, wówczas klasę olimpijską, zastąpioną
następnie przez RS:X. Teraz pracują razem – jako trener (Maksymilian) i zawodnik (Paweł). Paweł Tarnowski opowiedział również
w jaki sposób związał się z Yacht Club Sopot. To klub otwarty dla
każdego kto kocha żeglarstwo regatowe zarówno morskie jak
i oceaniczne. Jego przedstawiciel – Paweł Górski, odpowiedział
o idei klubu i planach regatowych.

Podczas wieczoru nie zabrakło elementu żeglarskiego dla najmłodszych. W tym roku rusza nowa i wyjątkowa impreza Livolo Super
Puchar Gdyni. Organizowana jest przez cztery gdyńskie kluby
i odbywać się będzie na jachtach klasy Optimist, które są najlepszą
szkołą podstawową regatowców. O tym projekcie opowiedział
pomysłodawca Jakub Wyrębski, właściciel firmy Livolo Gdynia
- głównego sponsora regat. Uczestnicy SW mogli też obejrzeć
główną nagrodę w tych regatach – łódkę klasy Optimist.

Klub UKS Navigo reprezentowany był przez jego szefa - Jacka Noetzla, oraz Katarzynę Góralską i Kubę Surowca, duet w olimpijskiej
klasie Nacra 17. Nagivo to najważniejsze miejsce w Polsce jeżeli
chodzi o regatowe katamarany. Trenują w nim najlepsi na świecie
żeglarze pływający w A-klasie. To najmniejsza, jednoosobowa klasa
katamaranów. W Navigo trenuje kadra Polski w olimpijskiej klasie
Nacra 17, do której należy Kuba Surowiec i Kasia Góralska. Ich
katamaran postawiony w centrum imprezy cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Trudno się dziwić – to bardzo szybka jednostka, nie tylko z racji konstrukcji (katamarany są szybsze od jachtów
jednokadłubowych), ale i foili. To dwa stateczniki umieszczone pod
kadłubami, dzięki którym jednostka odrywa się od powierzchni
wody i rozpoczyna „lot”.

MODA I RÓŻE
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Moda to drugi, stały element Sopot Wave. Także podczas tej edycji
można było podziwiać oryginalne stylizacje. Stałym i barwnym
elementem każdej edycji są spodenki i koszulki Ramatuelle Beachwear. Podczas pokazu tej marki modele wręczyli wybranym gościom miły prezent od Rose Atelier. To prawdziwe róże, które swoją
świeżość utrzymują do dwóch lat i to bez konieczności podlewania.
Żeglarskie stylizacje zaprezentowała firma Campione. Asortyment
dostępny jest w butiku mieszczącym się w Galerii Klif w Gdyni
.
Na wybiegu pojawiły się również stylizacje z butiku Jungle Chic z markami Okuaku, Terrastyll, Tearsn&Fears, Wa-
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isted, MoRe, MIUMMASH, Piu czy MASH. Stylizacje
wzbogacone zostały o oryginalne torebki ze skóry Cream
Bear. Zobaczyliśmy też MentaMeccanica oraz bardzo kobiece
stylizacje projektanta Michała Starosta, który odpowiadał
również za choreografię wydarzenia.
PROSECCO Z WIDOKIEM NA OGNIE
Sopot Wave to nie tylko żeglarstwo i moda, ale i dobra
zabawa. Kiedy na scenie moc wrażeń dobiegła końca,
w pobliżu tarasów rozpoczęły się widowiskowe pokazy
fireshow. W ogniu pochodni, z płonącymi parasolami, oraz
lassach iskier wystąpił zespół tancerek Mamadoo Fireshow,
otwierając tym samym dalszą, nieformalną część imprezy.
Już na wejściu przybyłych gości witały piękne hostessy,
które przyjmując zaproszenia wręczały drobny upominek
w postaci voucheru od L’assai Medical Clinic. Idąc czerwonym
dywanem, który prowadził prosto na tarasy, silnie uwagę
przykuwały wyjątkowe i ekskluzywne samochody Mazda 3 i 6
oraz Mazda CX-5 i CX-3. Te wyjątkowe maszyny prezentował
partner Sopot Wave Trójmiejski Autoryzowany Dealer Mazdy
oraz Mercedesa firma BMG Goworowski. Partnerem Sopot
Wave była także Grupa Inwestycyjna Hossa – polska firma
która już od 30 lat prowadzi działalność deweloperską na terenie Trójmiasta, tworząc nowoczesne projekty mieszkaniowe
i komercyjne. Ponad to partnerem był również Citi Handlowy
- jedna z najsilniejszych polskich instytucji finansowych, która
łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości
z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.
Podczas całego wieczoru raczono się pysznym winem
musującym Freixenet Prosecco o wyraźnej nucie kwiatów,
cytrusów i jabłek. Z kolei o wielbicieli mocniejszych trunków
zadbali barmani stałego partnera Sopot Wave firmy Bar4You
przygotowującego koktajle na bazie wódki Dalkowski.
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FRANCUSKA ELEGANCJA
I PRESTIŻ NA POLSKIM WYBRZEŻU

www.ramatuelle.pl

TOWARZYSKA STRONA
SOPOT WAVE VOL. 9

9. edycja Sopot Wave za nami! W nieoficjalnym powitaniu sezonu żeglarskiego,
zorganizowanym przez firmę MS Group sp. z o.o. udział wzięło blisko 500 gości - żeglarze,
partnerzy, ludzie biznesu, a także miłośnicy mody. Tym razem sezon żeglarski przywitano
na Tarasach przy Aquaparku w Sopocie.

S O P OT WAV E
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Od prawej Wojtek Bendyk - UKS Navigo, Natalia Borowiec – MJST, Katarzyna Gorlaska
– UKS NAVIGO, Janusz Borowiec – MJST, Maciej Drywa – Ecobudimax, Magdalena
Gnazdowska – Almar, Daria Łobasiuk – magazyn W Ślizgu!

Marta Blendowska - manager działów Moda i Design MS Group, Aleksandra Staruszkiewicz
- dyrektor do spraw eventów MS Group

- Marta Blendowska - manager działów Moda i Design MS Group,
Izabela Krogulec - Sell-glass Sp. z o.o.

Tomasz Chamera - prezes Polskiego Związku Żeglarskiego,
Milena Lachowicz – psycholog i terapeuta AWFiS, Piotr Kula, Anna Pohlak

od lewej Conrad Golebski, DNVGL, Approval Centre Poland, Adam Niklewski, DNVGL,
Martime Classification

Jacek Noetzel - UKS Navigo z partnerką

Eliza i Zbigniew Gutkowscy

Jacek Noetzel i Michał Stankiewicz - prezes zarządu MS Group

Kamila Lemańska i Tomasz Lemański, Telem

Paweł Tarnowski - żeglarz olimpijski z partnerką, Paweł Górski - Yacht Club Sopot
lipiec - sierpień
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Maciej Marczewski „Świstak” - żeglarz

Przemysław Kisielewski i Łukasz Stybner - Citi Handlowy

Andrzej Gościński, Anna Adaszyńska, Łukasz Senkowski - Citi Handlowy

Damian Pietruszewski GSC Yachting z dziewczyną
i Marek Szybilski Członek Zarządu Mercedes - Benz BMG Goworowski

Kuba Surowiec - Almar Sailing i Kasia Góralska - żeglarze

Ewa Marjańska - Menta Meccanica i Michał Starost - projektant

Aleksandra Staruszkiewicz, Paweł Tarnowski z partnerką

po lewej Jarosław Ziółek - SANHAUS (Yacht Klub Sopot) i Łukasz Borys

Magdalena Gniazdowska - Almar, Daria Łobasiuk - magazyn W Ślizgu,
Katarzyna Goralska - UKS Navigo

twórcy marki WAISTED Magda i Jarek Bryl
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O K I E M P SYC H O LO G A

TRUDNA
SZTUKA
MOTYWACJI
Sezon w pełni. W wielu dyscyplinach, w których pracuję zawodnicy
właśnie przygotowują się do najważniejszych startów w roku. Ponieważ
mamy rok przedolimpijski, oczekiwania, obciążenia i wysiłki stają się
jeszcze poważniejsze. Niezbędna wydaje się więc jeszcze większa
determinacja, mobilizacja i… motywacja, a więc „coś”, na co zawodnicy,
rodzice i trenerzy pracują przez całe lata.
Motywacja jest jednym z podstawowych zagadnień, którymi zajmuje
się psychologia sportu. Jest to też temat, który bardzo często poruszają
media. Słyszymy o tym, że dany zawodnik ma kryzys motywacji lub,
że nie był dostatecznie zmotywowany. Czasami mówi się też o tym, że
sportowiec był „przemotywowany”, czyli „chciał za bardzo”. Pewnie słyszeliście o tym, że motywację dzielimy na zewnętrzną i wewnętrzną. To
kluczowy, dla zrozumienia jej ważnej roli w osiąganiu dobrych rezultatów
w sporcie, podział. Motywacja zewnętrzna dotyczy angażowania się
w jakąś aktywność po to, aby osiągnąć korzyści zewnętrzne. Może być
to określone miejsce, zdobycie medalu, zarobienie pieniędzy, zdobycie
uznania i podziwu. Czasami motywacją jest uniknięcie kary. Dotyczy to
szczególnie dzieci i młodzieży i pojawia się niekiedy (niestety) jako jedna
z metod stosowanych przez trenerów.
Motywacja wewnętrzna jest tym, do czego dąży się w sporcie – często
bardzo długo. Polega na tym, że przyjemność i satysfakcję sprawia nam
samo podejmowanie danej aktywności i zaangażowanie w nią. Samo
żeglowanie, sam kontakt z wodą i wiatrem, bycie daleko od brzegu.
Uprawianie sportu, samo w sobie, staje się źródłem poczucia spełnienia.
Jesteśmy zdolni do przekraczania granic własnego komfortu bez dodatkowej „zachęty” w postaci potencjalnej nagrody, korzyści materialnych
czy uznania i rozpoznawalności.
W związku z tym łatwo zgadnąć, że to motywacja wewnętrzna pomaga
osiągać najlepsze rezultaty i najlepiej rozwijać się w sporcie. Co ważne,
istnieją sposoby na to, aby przekształcić motywację zewnętrzną w wewnętrzną. Na wyższym sportowym poziomie łączymy dziś jeden i drugi
obszar motywacji po to, aby wygenerować maksymalny sportowy
potencjał podczas najważniejszych startów. Ale to z czasem. Najpierw
budowanie adekwatnego zaangażowania i pasji u sportowców. Tu
właśnie pojawia się bardzo ważna rola rodziców, partnerów dorosłych
zawodników i, przede wszystkim, trenerów.
Wielu z nich ciągle wyznaje zasadę „dokręcania śruby”, wychodząc
z założenia, że na zmotywowanie zawodnika do treningu najlepiej działa
podniesiony głos, krzyk, a czasami właśnie potencjalna kara (na przykład
powszechnie stosowane „pompki”). Czasami pojawia się nawet przemoc słowna. Tymczasem psychologowie wskazują, że zupełnie inne
zachowania i postawy trenerów pomagają wzbudzać w zawodnikach
wewnętrzną motywację i utrzymywać ich zaangażowanie w sporcie.
W procesie wykształcania jej u zawodników ważne jest po pierwsze
stworzenie im środowiska, w którym w bezpiecznej atmosferze mogą
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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.
się uczyć nie tylko nowych elementów technicznych, ale także radzenia
sobie z niepowodzeniami, rozwiązywania problemów i przezwyciężania
kryzysów. Bardzo pomocne jest tworzenie takich warunków treningu,
w których zawodnik może dokonywać wyborów. Wówczas sportowiec
czuje, że jest aktywnym uczestnikiem, a nie tylko biernym wykonawcą
zadań w procesie szkolenia. Warto także, aby trener pamiętał o udzielaniu informacji zwrotnych, czyli popularnego feedbacku. Skuteczna
informacja zwrotna polega między innymi na tym, aby zawiera w sobie
tak zwane pozytywne wzmocnienia. I tu docieramy do sedna tego, w jaki
sposób trener może wzbudzać w zawodnikach wewnętrzną motywację.
Najważniejsze są bowiem: pozytywne nastawienie i docenianie
zaangażowania zawodników. Stosowanie pozytywnych wzmocnień
(konstruktywnych pochwał), postawa wsparcia i zachęcania zawodników do treningu i pozostawianie przestrzeni na popełnianie błędów
i wyciąganie wniosków z porażek pozwalają budować relację między
zawodnikami i trenerem. Taka postawa powoduje, że sportowcy
są bardziej zaangażowani w uprawianie sportu, odczuwają więcej
przyjemności z podejmowania aktywności, skuteczniej się koncentrują
i lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach. To właśnie taka postawa
– otwarta i wspierająca – pomaga budować zawodników i tworzyć
przyszłych mistrzów. Można być wymagającym, można stawiać wysoko poprzeczkę, a jednocześnie można wspierać i doceniać. To trudna
sztuka, ale warto próbować. Po to, aby utrzymywać zaangażowanie
zawodników w sporcie. Po to, aby wychowywać przyszłych mistrzów.
A z czasem po to, aby w tych decydujących momentach sezonu nie
zabrakło tego „czegoś”, co pozwoli wyjść poza schemat i granicę
komfortu. Tam bowiem leży zwycięstwo.
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BLUEScAPE 1200 FLY

PremierA 2019

ELEGANcki i wyrAfiNowANy jAcht
z obszernym i wygodnym górnym pokładem˚

DELPhiAyAchtS.EU

T E M AT Z O K Ł A D K I / P Ó ŁW Y S E P H E L S K I , P O L S K A R I V I E R A K I T E S U R F I N G U

AUTOR: MICHAŁ STANKIEWICZ, KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Ludzie przyjeżdzają tu, by nie tylko uprawiać
kitesurfing. To osobna subkultura, która żyje
rytmem natury - nikt nie przejmuje się tutaj
makijażem, fryzurą czy ubiorem. Są korki, luksusów nie ma, a pogoda często kapryśna. Ale i tak
wszyscy są zadowoleni. Witajcie na półwyspie!
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Bartek już od 8 rano jest na nogach. Za nim tylko 3 godziny
snu. Dzień wcześniej nie mógł ominąć koncertu jazzowego na
Chałupach 6, a potem było ognisko u przyjaciół w sąsiednim
Albatrosie. Nocne rozmowy z widokiem na zatokę przeciągnęły
się. Krótki sen nie zraża go jednak – na dzisiaj prognozy pokazały „warun” – ma wiać około 15 węzłów – doskonałe warunki
na kajta. W sam raz na średniej wielkości latawiec. Takiej okazji
się nie pomija. Mocna kawa, jajecznica, a potem ubieranie pianki
i żmudne rozkładanie latawca. Po kwadransie przygotowań jest
już gotowy. Zaczyna się kolejny zwariowany dzień.
WIELKA SZKÓŁKA
Patrząc z perspektywy czysto sportowej, na półwyspie panuje
„warun” doskonały. „Piaszczysta kosa”, czyli Półwysep Helski to
dla wielu raj na ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to największa
baza sportów wodnych w Polsce, a jednocześnie jedno z najlepszych takich miejsc w Europie.
-Półwysep wciąż niezmiennie jest prawdziwą mekką szkoleniową w Polsce i myślę, że na skalę międzynarodową również tłumaczy Dariusz Ziomek, właściciel szkółki Wake.pl. - Specyficzne, doskonałe warunki rozległej, bezpiecznej płycizny i często
wiejący wiatr sprawiają, że wciąż ciągną tu rzesze tych, którzy
naprawdę chcą się nauczyć kitesurfingu. Na windsurfingu uczą
się już głównie małe dzieci, zaczynające przygodę ze sportami
wodnymi. W prawdziwie wietrzne dni dominuje jednak kitesurfing oraz… surfing! - podkreśla.
Na półwyspie jest aż 12 kempingów i kilkadziesiąt szkółek. Sezon zaczyna się w zasadzie od kwietnia i trwa do października,
jednak ci najzagorzalsi pływają również zimą. Niektórzy uważają
to miejsce za narodowy spot, i chyba tak rzeczywiście jest. Od
14 lat nieprzerwanie odbywają się tu zawody Pucharu Polski
w Kiteboardingu. Organizowane są też festiwale surferskie, czy
dedykowane campy. Pierwszy latawiec pojawił się na Chałupach
3 prawie 20 lat temu, dzisiaj w każdy wietrzny dzień na horyzoncie widać setki kolorowych kite’ów.

fot. Damian Kujawa

- Płaska płytka woda daje komfort i bezpieczeństwo, stale
rozwijające się kempingi, coraz lepsze zaplecze gastronomiczne
podnosi komfort pobytu nawet w dni bezwietrzne i deszczowe.
Aktualnie w systemie PZKite mamy zarejestrowanych przeszło
60 szkół z czego większość to szkółki znajdujące się na Półwyspie Helskim. Funkcjonują zarówno duże szkoły zatrudniające
po kilkunastu instruktorów, jak i te mniejsze, tzw. bagażnikowe
- komentuje Igor Czernik, prezes PZKite. - Co więcej, miejsce to
staje się mega multisportowym spotem. Jeszcze kilka lat temu
nikt by nie pomyślał, że na Bałtyku można uprawiać surfing. Okazało się, że niektórzy surferzy wpadają do nas nawet z odległych
regionów Zachodniopomorskiego, podobno mamy tu najlepsze
fale. Ostatnio zauważyłem, że na naszym spocie przy wejściu nr
10 pojawiły się kajaki morskie. Jest to duże wyzwanie również
dla gmin, które powinny wspierać rozwój sportów wodnych,
a nie tylko koncentrować się na szarym „Kowalskim” z parawanem w ręku.
MAGIA LAT 90
Nie byłoby jednak szkółek, zawodów i pielgrzymek miłośników
kajta, gdyby nie wyjątkowa atmosfera miejsca. Ta towarzyszyła
półwyspowi już w PRL-u. To przecież właśnie Chałupy - jak
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śpiewał Zbigniew Wodecki - były „Polish Barbados i Galapagos”,
z których wykluła się późniejsza mekka surferów.
- Po raz pierwszy przyjechałem na półwysep jako kilkulatek. Tata
pływał już wtedy na windsurfingu, a my jako dzieciaki powoli
przesiąkaliśmy jego pasją - opowiada Adam Strybe, który na półwysep zaczął przyjeżdżać w latach 90. - Wakacje spędzaliśmy
na Kaperze. Atmosfera na kempingach była zdecydowanie inna
niż teraz, bardziej rodzinna. Spaliśmy w namiotach albo przyczepach całymi rodzinami. Byli dziadkowie, ciocie, wujkowie,
rodzice, kuzyni, a wszyscy wcześniej nieznani, szybko stawali
się przyjaciółmi. Czas upływał powoli, graliśmy w karty, w piłkę
nożną, tata ze znajomymi pływał na windsurfingu, wieczorami
śpiewaliśmy i paliliśmy ogniska. Pierwsza cywilizacja zaczynała
się we Władysławowie, tutaj w deszczowe dni chodziliśmy
wypożyczać kasety VHS i dzwonić z budki telefonicznej. Droga
na półwysep też była zupełnie inna, nie było ścieżek rowerowych, za to spacerowało się lasem. Półwysep ma w sobie coś
niezwykłego, spędziłem tu ponad 25 sezonów i nie wyobrażam
sobie choć raz w roku się tu nie pojawić - wspomina.

- Sprowadziłem się tu 3 lata temu, gdy przypadkiem koleżanka
poznana na plaży dnia poprzedniego, pokazała mi nazajutrz
kemping, na którym ma przyczepę. Jakie było moje zdziwienie,
gdy przeszedłem przez furtkę na ulicy Kaperskiej 25, a moim
oczom ukazało się miejsce, które mijałem dziesiątki razy, a nigdy nie wiedziałem o jego istnieniu - mówi Jakub Karykowski. Wszedłem do tajemniczego ogrodu i od razu poczułem, że moje
wewnętrzne ja zawsze chciało tu być. Nie dlatego, że to modne,
nie dlatego, że znajomi, dlatego, bo poczułem coś pierwotnego,
co mi powiedziało tu jest twój dom. Do Chałup jeździłem od wielu lat, by pływać na kitesurfingu, ale nigdy nie rozważałem zakupu przyczepy. Jednak tym razem było inaczej. Kupiłem Knausa
z 1978 roku i wprowadziłem na kemping tydzień później. Zakup
przyczepy nowe miejsce i osoba naszego szefa Harcmistrza jak
go nazywam, a wszyscy znają jako Mixa, sprawiły, że miałem
swój helski dom. Miejsca było jeszcze dużo, poznałem mieszkańców, swoich pierwszych sąsiadów Miśka i Paulinę. Tak mi
się to podobało wszystko, że tygodniowy wyjazd zamienił się
w dwumiesięczny helski maraton. Jako, że jest ze mnie gaduła,
wszystkim fajnym ludziom opowiadałem o tym miejscu. Sprowadził się mój przyjaciel, potem kolejny, jedna szkółka, druga,
trzecia, znajomi, znajomych i nagle okazało się, że mamy małe
miasto, w którym wszyscy się znamy i pomimo wielu różnic,
szanujemy i lubimy ze sobą spędzać czas. Tu poznałem bliską
memu sercu Kasię, tutaj poznałem kotkę Gwiazdkę, która wprowadziła się do mojej przyczepy. Mama Natura powiedziała, weź
ją i tak od dwóch lat z antykociarza stałem się zakochanym
w kocie surferem. Chałupy odmieniły moje życie. Sprawiły, że
na nowo je pokochałem i zyskałem taką energię, że teraz mam
ochotę obdarować nią wszystkich dobrych ludzi.
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fot. Damian Kujawa

Dzisiaj od samego wjazdu do Władysławowa w stronę Helu
wiedzie morze białych przyczep kempingowych. To ciągnąca
się kilometrami strefa nieskrępowanej wolności, tolerancji
i różnorodności. Spotkamy tu zarówno studentów, jak i celebrytów, na wodzie amatorów i zawodowców, na kempingach
działają szkółki dla dorosłych, ale znajdziemy też obozy
dla dzieci. Półwysep to pełen wachlarz możliwości i przede
wszystkim życie poza konwenansami, który niekiedy staje się
też drugim domem.
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TROPIKALNE
CENY

fot. Damian Kujawa

Przez wzrost popularności, adekwatnie
wzrastają też ceny. Jeszcze kilka lat
temu w Chałupach można było wynająć
miejsce na przyczepę kempingową za 2
000 zł na sezon. Teraz ceny na jednym
z najtańszych kempingów wynoszą od 7
500 - 15 000 zł. Cena za dobowy pobyt
osoby dorosłej na terenie kempingu
waha się od 15 zł do 20 zł. Do tego
trzeba zapłacić średnio 30 zł za postój
samochodu, przyłącze prądu 11-26 zł,
postój przyczepy 15-40 zł oraz samą
przyczepę, której wynajem kosztuje
około 300 zł. Wakacje na kempingu
można też spędzić bardziej ekskluzywnie wynajmując domek holenderski (ok.
550 zł/doba), czy Tiny House w Chałupach 6 (600 zł/doba).
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fot. Damian Kujawa

SEZON
NA HEL

fot. Damian Kujawa

Według danych GUS w 2017
roku na Półwyspie Helskim
udzielono 1,5 mln noclegów,
z czego najwięcej w gminie Władysławowo. Dla porównania, 10
lat temu w tej samej gminie spało prawie 50% mniej turystów!
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fot. Natalia Łobasiuk
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WWF APELUJE
ZACHOWAJ
NATURALNE PIĘKNO
Czy Półwysep Helski jest unikatowy?
Z pewnością to jedno z najcenniejszych
przyrodniczo miejsc w Polsce. Chroni
się tu nie tylko fokę szarą czy morświny
i ptactwo. Tutaj też występuje wyjątkowo
rzadki gatunek skorupiaków - zmieraczek zatokowy notowany w Polsce tylko
w Chałupach, a w samej Zatoce Puckiej
około 40 gatunków ryb, z czego 6 jest
prawnie chronionych. Podobnie jest
z roślinami - chociażby trawą morską,
która odgrywa ogromną rolę w stabilizowaniu piasku morskiego. Mamy też
jedyny naturalnie odizolowany obszar
Zatoki Gdańskiej - meliznę Ryfu Mew
i piaszczystą, płytką zatokę o najbogatszej faunie morskie w kraju. Takich przykładów można wymieniać bez liku. Tutaj
na zaledwie 35 kilometrach lądu rozciąga
się kraina pełna plaż, lasów i typowo
morskiej roślinności. Trudno więc się
dziwić, że Półwysep Helski przyciąga co
roku tłumy turystów - zarówno amatorów
plażowania, jak i miłośników sportów
wodnych. Jednak o jego zmieniającym
się stanie mówi WWF.
„W ciągu 30 lat istnienia Parku na jego
terenie dokonano tak licznych przekształceń, że trudno mówić o naturalnym
charakterze tego obszaru. Rozbudowa
infrastruktury turystycznej spowodowała
szybki rozwój gospodarczy regionu, ale
jednocześnie doprowadziła do znaczących, a niekiedy nawet nieodwracalnych
zmian w środowisku przyrodniczym”
- czytamy w raporcie WWF. „Zmiany linii

brzegowej kempingów, czyli nielegalne
dosypanie terenu kosztem wód zatoki,
przy jednoczesnym niszczeniu fragmentu siedliska, dotyczy większości pól
kempingowych na odcinku Władysławowo–Chałupy. Sztuczne nadsypywanie
brzegu zaczęło się pod koniec lat 90.
i było uzasadniane koniecznością odbudowy brzegu zabieranego przez wody
zatoki. Urząd Morski odpowiedzialny
za nadzór nad pracami nie weryfikował
tych informacji. Ten nielegalny proceder
nadsypywania terenu przy kempingach
odbywa się na obszarach Natura 2000,
co więcej bez kontroli i koniecznych
zezwoleń. W efekcie na terenie kempingu
Ekolaguna ważne i cenne trzcinowiska
zostały w całości zniszczone, a w ich
miejscu sztucznie usypano plażę.
Podobna sytuacja ma miejsce na innych
kempingach, np. na Solarze w latach
2004-2009 usypano aż do 40 m plaży”.
W 2015 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie dzierżawców kilku pól
kempingowych, którzy rzekomo nazwozili piachu i powiększali swoje działki nawet o kilka hektarów. Nie zapadł jeszcze
wyrok w tej sprawie.
Co jednak najważniejsze, WWF twierdzi,
że sporty deskowe nie mają bezpośrednio niszczącego wpływu na stan
naturalny Półwyspu Helskiego. Wręcz
przeciwnie - to doskonała symbioza,
w której jednak trzeba nauczyć się
wspólnej egzystencji.
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OD WŁADYSŁAWOWA
PO JASTARNIĘ
MAŁE MORZE
Pierwszy kemping to Małe Morze jedno z tych miejsc, w których czuć
klimat lat 90. Jest dosyć kameralnie,
a ceny przeciętne. Dużym plusem są
nowe łazienki, które udostępniono
w zeszłym sezonie. Można tu także
wypożyczyć skuter oraz przycumować własny sprzęt do dozorowanej
przystani. Do tego, bezpieczeństwa
na terenie akwenu ośrodka pilnują
wykwalifikowani ratownicy. Na terenie
kempingu działają trzy szkółki: Board
& Kite, Kite Club oraz szkółka typowo
windsurfingowa - Board School. Na
terenie obiektu działa też bardzo fajny
kite hostel, do dyspozycji gości jest
strefa spa z „Ruską Banią” znajdująca
się kilka metrów od zatoki.

KAPER
MASZOPERIA

JASTARNIA
DRAGA

MOLO SURF SPOT

Drugi w kolejności jest Kaper, który
wyróżnia się ponad kilometrową linią
brzegową Zatoki Puckiej o niespotykanej na półwyspie szerokości
plaży - do 20 metrów! Trawiasty, leśny
drzewostan, daje ochłodę w upalne dni
i osłonę w dni wietrzne. Na obszarze
całego kempingu działa bezpłatne
WIFI. Oprócz pola w ofercie znajdziemy 8 apartamentów 4-osobowych
w dwóch budynkach. Na terenie kempingu działają dwie szkółki: Od-dech
oraz Chris, zajmująca się głównie
obozami młodzieżowymi. Ceny są
nieco bardziej przystępne. Znajdziemy
tu dwa kompleksy sanitarne, kort tenisowy, restaurację, kawiarnię, bankomat oraz kilka sklepów. Ten kemping
w latach 90. dla parolatka był ideałem,
jednak od tego czasu nie wiele się
zmieniło.

CHAŁUPY 3
Kolejny kemping na trasie Władysławowo-Hel ma już zupełnie inny
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charakter. Chałupy 3 to coś pomiędzy najbardziej instagramowym
kempingiem Chałupy 6, a opisanymi
wcześniej Małym Morzem i Kaperem.
To prawdziwe kempingowe miasteczko, w którym znajdziemy cały przekrój
ludzi - od tych przyjeżdżających
najlepszymi samochodami, po stałych
bywalców. Do tego, „od zawsze” działa
tu całoroczna Surf Tawerna.
-Chałupy 3 to optymalne wyważenie,
z istotnych dla mnie kryteriów posiada
on: bardzo przyzwoite zaplecze łazienek i ubikacji, bazę gastronomiczną
na miejscu, mini rampę dla dzieciaków
i skateboom. Do tego jest dość blisko
w rozdaniu, więc w szczycie sezonu
stoisz w korku do ronda we Władysławowie tylko 40 minut (śmiech) podkreśla Ewa Kilian.
Na „Trójce” znajdziemy też pełną ofertę
szkoleniową - zajęcia kite/wind, rzadko
spotykaną na półwyspie - stacjonarną
szkołę Surf People oraz zajęcia na deskorolce dla dzieci. Na terenie obiektu
od 1999 roku działa KiteZoneTravel
- pierwsza w kraju szkoła kitesurfingu z licencjami międzynarodowymi.
Oprócz niej szkolić można się w szkółce Locales i BO Sport Travel. Tutaj też
od lat odbywa się przystanek z cyklu
Ford Kite Cup. Do Chałup 3 często
przyjeżdżają także surferzy, ponieważ
stąd jest najbliżej na spot surfingowy
znajdujący się przy wejściu nr 10.
Tutaj na parkingu Chałupy 10 działa
mobilna szkółka surfingowa Lear2Surf,
która prowadzi szkolenia na prognozę.

SOLAR
Solar był znany głównie z beach baru
o tej samej nazwie. Swego czasu była
to mekka helskich imprezowiczów.
Kultowy Solar z czasem przeniesiono
do Władysławowa, jednak to już nie
to samo miejsce. Sam kemping jest
na pewno bardziej kameralny niż jego
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sąsiednia „Trójka”. Działa tu bardzo fajna szkółka
windsurfingowa DeSki z najlepszą mini-rampą na
półwyspie. Najważniejsze jednak, że miejsce się
rozwija. Teraz nie opuszczając terenu można zaopatrzyć się w jedzenie, wynająć instruktora, zrobić
zakupy w surf shopie, pograć w tenisa, siatkówkę
plażową i mini koszykówkę lub wypożyczyć rower.
Ulepszono również bazę gastronomiczną oraz
zaplecze sanitarne.

POLARIS
To największy kemping na Półwyspie Helskim.
Ten ośrodek zdecydowanie pamięta czasy PRL-u,
jednak plusem są duże odstępy między przyczepami i przestrzeń, której brakuje na innych
kempingach. Jest to też jeden z nielicznych
kempingów, w których można rozbić namiot. Naprawdę można cofnąć się w czasie. Jeżeli chodzi
o zaplecze gastronomiczne, to na tle pozostałych
wypada blado. Do tego tutaj za prysznic należy
uiścić opłatę 2 zł / 4 minuty, czego nie doświadczymy praktycznie na żadnym innym kempingu.
Na jego terenie od lat działają dwie szkółki wind /
kite - Fun Surf oraz Mega Surf.

EKOLAGUNA
Jeżeli w drodze na Hel miniemy najładniejszy płot
na ulicy Starowiejskiej, to znaczy, że mijamy numer
pięć na liście kempingów - Ekolagunę. To kameralny kemping, który słynie z dobrego zaplecza szkoleniowego. Za naukę kitesurfingu odpowiada szkółka
Wake.pl, za szkolenie na windsurfingu Bay Wind,
a za surfing Board for Kids, pierwsza i jedyna taka
szkoła w Polsce, która łączy surfing i brazylisjkie jiu
jitsu w jednym miejscu! Na kempingu znajduje się
też pizzeria, plac zabaw, sklepy, pralnia, bankomat,
a nawet punkt wymiany butli.

ALBATROS
Albatros, czyli tzw. 5,5 to ulubione miejsce półwyspowych „wyjadaczy”. To jedno z najmniejszych
pól, przez co bardzo spokojne. W dodatku całe
pokryte jest trawą i posiada bardzo dużo drzew.
Może nie wyróżnia się najwyższymi standardami,
ale za to panuje tu chillowa atmosfera. Na terenie
kempingu działają dwie szkółki: Kites Control oraz
Beach Bums. Ogromnym plusem jest bliskość Chałup oraz całodobowy sklep, do którego, bez względu
na porę, wiecznie ustawiają się kolejki.

CHAŁUPY 6
Chałupy 6 to pionier dobrego PR-u, ciągle rozwijająca się przestrzeń, surferski gwar, koncerty i dużo
innych atrakcji. Można poczuć tu swoisty, festiwalowy klimat. Ten kierunek obrali sobie warszawscy
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celebryci, jak chociażby Jessica Mercedes, która
właśnie tutaj miała sesję w swoim słynnym ogromnym kapeluszu. Znajdują się tu sklepy z markowymi
ubraniami oraz outdoorowa strefa chill z dwoma
foodtruckami, w których zjemy pyszne burgery, gofry,
czy zdrowe koktajle. Tuż obok usytuowana jest
restauracja Karma utrzymana w minimalistycznym
stylu, gdzie znajdziemy szeroki wybór napojów i dań,
a do tego bardzo przystępne, jak na półwysep, ceny.
Nie zapomniano też o zwykłym spożywczaku. Na
uwagę zasługuje też muzyczny ogród Metaxy, gdzie
cyklicznie występują znani polscy artyści. Line up
jest bogaty. Już 3 sierpnia na scenie pojawi się Paula
i Karol, a 10 sierpnia będzie można podziwiać Mikromusic. Na tym kempingu znajduje się też szczególny
punkt, który zawsze zwraca uwagę. Mowa o tzw. My
Tiny House, czyli małym skandynawskim domku
gościnnym, w samym centrum „Szóstki”. W Chałupach 6 jest też największe skupisko szkółek - dwie
poświęcone zarówno kitesurfingowi jak i windsurfingowi - Kite.pl oraz Easy Surf, typowo kitesurfingowa
szkoła KiteCrew oraz drugi oddział surf szkoły dla
dzieci Board for Kids.

CHAŁUPY CENTRUM
W Chałupach znajduje się jeszcze jeden kemping Chałupy Centrum, jak sama nazwa wskazuje usytuowany w samym centrum miasta. Alternatywa dla
tych, którzy chcą mieć wszystko na „wyciągniecie
ręki”. Na terenie kempingu znajdują się szkółki:
OAHUsurf, Nakajta, Happy up, Kitestory oraz
Flowcamp. Znajduje się tutaj też bar serwujący
prawdopodobnie najlepszą pizzę na półwyspie.

SZKÓŁKI W KUŹNICY
Kierując się dalej na Hel po drodze mijamy Kuźnicę.
Co prawda, nie ma tutaj żadnych kempingów, ale są
szkółki, które trzeba znać. Pierwsza z nich to gruntownie przebudowana baza ABC Surf. Tutaj oprócz
kitesurfingu, można spróbować swoich sił także
na wakeboardingu. Na wodzie do dyspozycji są
najnowsze zabawki włoskiej firmy RRD, a na lądzie
Surf House Kuźnica - 2 apartamenty 4 osobowe
z widokiem na morze oraz pokoje 6-8-10 osobowe,
utrzymane w dobrym standardzie. Drugą szkółką
jest Flow Camp ulokowany na samym wjeździe do
Kuźnicy, w dawnym bydynku dworca. To świetna
lokalizacja szkoleniowa - szeroka, niezatłoczona
plaża pod oknami oraz Mewie Rewy „w zasięgu
ręki”. Ten pas wąskiej mielizny jest uznawany za
najlepszy spot w Polsce, ponieważ można tu pływać praktycznie w każdych warunkach.

SUN4HEL
Między Kuźnicą, a Jastarnią znajduje się kemping
Maszoperia, który od marca 2019 działa pod nazwą
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Sun4Hel. Zmiana zarządcy dała duży powiew świeżości. Powstał tu zupełnie nowy plac zabaw, strefa
chill i scena muzyczna. Dużym atutem kempingu
jest restauracja z prawdziwego zdarzenia, którą
prowadzi ceniony szef kuchni Jarosław Walczyk.
Jeżeli ma się ochotę na nieco mniej wystawne
dania, jest alternatywa. Na ternie kempingu można
zjeść posiłek w jednym z trzech foodtrucków. Standardowo znajdziemy tu również sklep spożywczy,
który zaopatrzony jest w świeże owoce i warzywa.
W odróżnieniu od wszystkich innych kempingów na
półwyspie, na terenie obiektu znajduje się tylko jedna szkółka – SurfPoint. Prawda jest taka, że żadna
inna szkoła nie może pochwalić się tak rozległym
akwenem do dyspozycji swoich kursantów.

DRAGA
W Jastarni działa też nieco mniej znany kemping
Draga, który działa na nieco innych zasadach,
ponieważ większość stanowią tutaj nie przyczepy,
a drewniane domki. Na terenie kempingu działa
założona w 1992 roku przez dr Lecha Powolnego
Szkoła Zdrowia.

MOLO SURF SPOT
Ostatnim kempingiem jest kameralny Molo
Surf Spot usytuowany na tyłach portu-mariny
w Jastarni. Obiekt posiada bardzo dobre zaplecze
gastronomiczne - Molo CHiLLiBar ze strefą chillout
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i szerokim tarasem z widokiem na zatokę oraz
restauracja Ananasy serwująca posiłki z widokiem
na port w Jastarni. Za szkolenie odpowiedzialna
jest szkółka KitePark. Niedawno odbył się tutaj
pierwszy w Polsce Influencer Camp, organizowany
przez Victora Borsuka, który łączył ze sobą sporty
wodne i prelekcje z influencerami. Na campie pojawili się m.in. Rafał Jonkisz, Marcelina Zawadzka
i Jacek Gadzinowski.
-To jeden z bardziej komfortowych kempingów,
z jednej strony zamknięta przestrzeń, z osobami
które przyjeżdzają tam od lat, a z drugiej strony 5
minut spaceru do „centrum” miasta, gdzie atrakcji
pod dostatkiem. To najlepsze połączenie wakacyjnego klimatu z odcięciem się od tłoku. Również
sztuczna fala na carvera robiła robotę i dużo fajnych
miejscówek obiadowych, które, jak nie gotujemy, są
bardzo istotne - podkreśla Natalia Łobasiuk, stała
bywalczyni półwyspowych spotów.
Kemping wyróżnia się najbardziej bogatym
zapleczem sportowym. Znajdziemy tu: pełnowymiarowy kort tenisowy, boisko do siatkówki,
koszykówki i piłki nożnej, skate park, tor deskorolkowy Carver Wave, ściankę wspinaczkową,
tor do skimboardu, wypożyczalnię elektrycznych
hulajnóg, drążki do cross-fitu. A dodatkowo jest
to jedyny kemping na Półwyspie Helskim, który
umożliwia uprawianie sportów wodnych przy
czterech kierunkach wiatru!
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BOARD AND KITE
kemping Małe Morze
To szkoła z tradycjami, która d
 ziała nieprzerwanie od 2002 roku. 
Znajduje się na skraju kempingu, dzięki temu spot przeznaczony
jest głównie dla kursantów, a znajdująca się w pobliżu polanka
pozwala na bezpieczne startowanie i lądowanie latawców oraz
naukę w komfortowych warunkach. Balia z widokiem na zatokę
i sauna to niewątpliwie unikatowe atrakcje, z których mogą korzystać kursanci po dniu spędzonym na wodzie. Na terenie szkoły
znajduje się również hostel, więc większe grupy znajomych bez
problemu będą mogły się tu zakwaterować. Szkoła organizuje
kursy i obozy studenckie do ostanich dni września. Każdy kto
ją odwiedzi może liczyć na profesjonalne podejście (kursanci
otrzymują międzynarodowe certyfikaty IKO), najwyższej jakości
szkolenie, fachowe porady i świetną atmosferę. Board and Kite
tworzą ludzie, dla których kite jest życiową pasją.
www.boardandkite.pl

BOARD 4 KIDS
kemping Chałupy 6 i Ekolaguna
To szkoła surfingu i deskorolki (najmłodszych dyscyplin olimpijskich,
która powstała z miłości do dzieci i sportu. Na kempingu Chałupy 6
mieści się surf & skate szkoła z zajęciami dla dzieci już od 3 roku życia.
Prowadzone są tam dziennie zajęcia w autorskich blokach deskorolkowym i surfingowym. Skate busy szkółki krążą po półwyspie i dowożą
uczestników na zajęcia do skateparku we Władysławowie. Gdy tylko
pojawia się warun odbywają się szkolenia dla dorosłych, można też wypożyczyć sam sprzęt. Na kempingu Ekolaguna organizowane są obozy
dla dzieci i młodzieży - Surf & Jiu Jitsu Camps, które łączą dwie dyscypliny sportowe kształtujące charakter młodych ludzi, uczące szacunku
do drugiego człowieka i pokazujące styl życia w zgodzie z naturą. Kadra
poza najwyższymi kompetencjami sportowymi i pedagogicznymi potrafi
prawdziwie zarażać pasją. Zespół tworzą charyzmatyczne postaci
takie jak Sean Crowder - australijski trener z 38’letnim doświadczeniem,
dwukrotny Mistrz Polski, Kuba Kuzia oraz Robert Ziegert. Jednym z celów
szkoły jest współdzielenie pasji przez pokolenia stąd w ofercie Family Surf
Camps w Portugalii oraz spotkania ze znanymi sportowcami.
www.boardforkids.pl
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SURF PEOPLE
kemping Chałupy 3
Klimatyczna baza z surf pokojami znajdująca się przy samej zatoce
i "kite-łączce", na której odbywają się pierwsze szkolenia, a także
w bezpośredniej odległości od kultowego surfingowego spotu CH10.
Brak tłumu na wodzie z uwagi na dużą odległość od kolejnych kempingów to niewątpliwy atut. W tym roku jako jedyna szkoła oprócz
wakeboardingu i surffoila oferuje wakesurf, co pozwala na praktykę
pływania na falach, kiedy nie ma ich na Bałtyku. Kadra Surf People
to zgrana ekipa przyjaciół, którzy mogą pochwalić się licznymi
sukcesami sportowymi i dużym doświadczeniem instruktorskim,
a każdą wolną chwilę spędzają wspólnie na wodzie, nieustannie zarażając swoją pasją. Zajęcia deskorolki prowadzone przy wsparciu
szkółki SkateBoom na mini-rampie, joga, poranne sesyjki o wschodzie i wieczorne sunset - sessions to codzienność Surf People.
Znajduje się tu także centrum testowe najlepszych marek (F-one,
Manera, Softech, FCS, Creatures, C-skins, LOST) i najnowszy sprzęt
kite & surf do szkoleń i wypożyczeń.
www.surfpeople.pl

WTS DESKI
kemping Solar

Toszkółka kite, wind & surfingowa, która od lat 80. organizuje obozy dla
młodzieży, szkolenia dla doroslych i wyjazdy zagraniczne. Indywidualne
podejście do każdego kursanta, profesjonale szkolenia i dobrej jakości
sprzęt to wizytówka szkoły. Specjalnością są eventy organizowane dla
dzieci: Wakacyjna Liga Windsurfingu czy Mistrzostwa Polski Freestyle. Przedszkola windsurfingowe organizowane w formie półkolonii to
odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców chcących połączyć swoją pasję
z rodzinnym, aktywnym wypoczynkiem dla swoich najmłodszych. Instruktorzy szkoły zebrali wiele nagród w zawodach wind i kitesurfingowych,
a także żeglarskich - medale mistrzostw Polski nie są im obce. Większość
to wychowankowie klubu WTS Deski, którzy swoją przygodę z windsurfingiem zaczynali na obozach.
www.deski.org

FUN SURF

kemping Polaris i Chałupy (przy molo)

To jedna z najstarszych szkół kite&wind surfingowowych na półwyspie
(funkcjonuje od ponad 20 lat!). Obok ogromnego doświadczenia, jedną
z dużych zalet tej szkoły w kontekście szkolenia na kitesurfingu jest jej
mobilność (posiada 2 łodzie motorowe 12- i 8-osobowe), które szybko
i bezpiecznie dowiozą kursantów na Mewią Rewę lub Uroczysko Każa niezatłoczone i bezpieczne spoty. Funsurf organizuje obozy dla dzieci,
młodzieży, studentów, imprezy firmowe, a także kursy indywidualne
i grupowe m.in. dla najmłodszych i dorosłych - na wszystkich poziomach
zaawansowania - od początkującego do freestyle'owych trików. Szkolenia
są prowadzone przez licencjonowanych instruktorów według profesjonalnych programów szkolenia m.in. VDWS, IKO. Szkoła każdego roku
odświeża swoje zaplecze sprzętowe - możecie zatem liczyć na najnowocześniejsze modele desek, żagli i kite’ów. Kadra to osoby z najwyższymi
kwalifikacjami i doświadczeniem, które potrafią dzielić się swoją pasją do
sportów wodnych, a rokrocznie powracający zadowoleni kursanci i kolejne przeszklone pokolenia są tego najlepszym świadectwem
www.windsurfing.com.pl

W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień

2019

53

EDYTORIAL

54

lipiec - sierpień

2019

\

W ŚLIZGU!

EDYTORIAL

Patryk Palas, inżynier ochrony środowiska,
ekolog zafascynowany żywiołem wiatru
i wody. Grafik pracowni ceramicznej Something Special Design. Muzyk, fotograf, podróżnik. Malarstwo dało mu wolność, niezależność
i pozwoliło się spełniać. Czerpie inspiracje ze
sztuki abstrakcyjnej i plakatu. Wiele jego obrazów poświęconych jest tematyce morskiej,
a w szczególności kitesurfingowi i surfingowi. Specjalnie dla nas namalował najnowszą
okładkę W Ślizgu! Na co dzień mieszka w Gdyni, a czasem jego prace (i jego samego) można
zobaczyć na sopockim Monciaku.
KONTAKT: patryk.palas@gmail.com
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Drukowanie 3D w różnych dziedzinach nie jest 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
kto wie, może w niedalekiej przyszłości zaczną powstawać
prawdziwe jachty regatowe? Poznajcie jego tajniki.
AUTOR: DOROTA KABAŁA | WE DESIGN FOR PHYSICAL CULTURE

Druk 3D to dynamicznie rozwijająca się technologia, zarówno pod
względem metod druku, maszyn, ich precyzji i możliwości, a także
używanych materiałów. Zależnie od zapotrzebowania - pozwala
na realizację prototypów, makiet, a nawet docelowych produktów.
W branży jachtowej druk 3D może wspierać produkcję osprzętu i detali, prezentację łodzi w postaci makiet, a także kontakt
z klientem zamierzającym kupić jacht. Jednak w każdym z tych
przypadków zostanie wykorzystana inna metoda druku.
PROTOTYP CZY NIE?
Produkty przemysłowe, w tym wszelkiego typu osprzęt jachtowy
- elementy z metali i tworzyw sztucznych, projektowane są często
w programach 3D. Wirtualne budowanie detali pozwala na ich
szybką weryfikację, bez konieczności prototypowania. Możliwe
są między innymi - ocena wizualna - dzięki fotorealistycznym wizualizacjom, a także ocena techniczna - dzięki funkcjonalnościom
programów 3D, które pozwalają m.in. na zestawianie mechaniczne części, czy też na wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych
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metodą elementów skończonych (MES/FEM). Na pewnym etapie
projektowania części, która ma zostać wdrożona w skali masowej
lub seryjnej, konieczna jest jednak również weryfikacja w postaci
prototypu. Jest to niezbędne dla finalnej oceny projektu, jego
weryfikacji w skali 1:1. Do tego pomocny jest właśnie druk 3D.
RÓŻNE METODY PROJEKTOWANIA
W przypadku prototypowania części rozważa się zazwyczaj
metody FDM, SLS i PolyJet. Pierwsza z nich - Fused Deposition
Modelling, to coraz bardziej zaawansowana technologia druku,
w której za pomocą ruchomej głowicy warstwowo nakładany
jest stopiony materiał (najczęściej tworzywo sztuczne - np. ABS,
PLA). Pod wpływem temperatury powietrza warstwy stopniowo
utwardzają się i w ten sposób powstaje trójwymiarowy obiekt.
Ponieważ wydruk powstaje “w powietrzu”, budowany element
wymaga dodatkowo materiału podporowego, który również jest
drukowany, a następnie usuwany mechanicznie lub rozpuszczany w celu osiągnięcia czystego wydruku pożądanej części.
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Technologia FDM pozwala na druk w różnych kolorach, a także
z różnych materiałów – tworzyw sztucznych i mieszanek tworzyw
z dodatkami np. drewnopochodnymi. Jej zaletą jest relatywnie
niska cena, a także szybkość realizacji. Alternatywnie - metody SLS
i PolyJet - mogą zostać zastosowane w takich produktach, których
prototypowanie wymaga większej precyzji, lub które zawierają
skomplikowane detale.
W metodzie SLS - Selective Laser Sintering - warstwy sproszkowanego polimeru są jedna po drugiej nakładane i stapiane wiązką
lasera. Zaletą tej technologii jest brak materiału podporowego
- drukowany obiekt jest podtrzymywany przez nie przetopiony proszek, który po zakończeniu druku jest wydmuchiwany sprężonym
powietrzem i może być użyty do wykonania kolejnej części.
Trzecia z wymienionych technologii - PolyJet - stosowana jest
w przypadku, gdy niezbędna jest wyjątkowa precyzja prototypu. Ciekła żywica fotopolimerowa jest warstwowo utwardzana światłem
UV - warstwy pozwalają na niezwykłą precyzję - mają grubość między 16 a 32 mikrometrów. Wydruk PolyJet może powstać w kilku
materiałach i kolorach, także drukowany prototyp może być łudząco
podobny do docelowego produktu - zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem wielu właściwości materiałowych.
JAK POWSTAJĄ MAKIETY JACHTÓW?
Różnorodność technologii druku 3D pozwala na zastosowanie ich również w przypadku budowania makiet jachtów.
Model 3D kadłuba, pokładu i mniejszych elementów wyposażenia są możliwe do druku w każdej z powyżej opisanych
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technologii. Zależnie od oczekiwanych rezultatów - możliwe
jest wierne odtworzenie miniatury jachtu, czy też bardziej
abstrakcyjne wykonanie jej w jednokolorowym wariancie. Dodatkowo frezarki numeryczne, czy plotery laserowe pozwalają na wykonanie żagli, elementów płaskich, czy też tych,
które mają powstać np. z drewna. Ważnym ograniczeniem
jest możliwa maksymalna wielkość druku. Docelowo makieta może mieć praktycznie dowolny rozmiar, jednak należy
pamiętać, że w przypadku makiet o większych rozmiarach
(np. długości 1m) - konieczne będzie wydrukowanie jej we
fragmentach, a następnie ich sklejenie.
DRUKOWANY JACHT
Ponad rok temu włoska firma Livrea poinformowała, że
pracuje nad pierwszym na świecie jachtem stworzonym
dzięki możliwościom drukarek 3D. 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. Ich głównym celem jest
opanowanie technologii produkcji „drukowanych” jachtów.
Dzisiaj makiety służą głównie do prezentacji łodzi - klientom,
odwiedzającym targi, miejsca czarteru albo stanowią atrakcyjny element dekoracyjny, który zachwyci precyzją i dokładnością wykonanych detali. Jednak, kto wie, może za kilkanaście
lat będzie można zamówić w pełni drukowany jacht 3D, czy
też własną domową drukarką produkować do niego części?
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Jacht Velsheda, Projekt Charles Nicholson_Dykstra, stocznia Camper & Nicholson, długość 39,5m.
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Jacht Nilaya, projekt Nauta Yacht Design, stocznia Baltic Yachts, długość 34 m

Co roku na starcie regat Superyachts Cup na
Majorce staje kilkadziesiąt ekskluzywnych
jednostek zaprojektowanych przez topowych
designerów z całego świata. W wyścigu udział
biorą przeróżne jednostki, od Velshedy zwodowanej w 1933 roku, po Meteora - klasycznego
dwumasztowca, zaprojektowanego na wzór
tych z początku ubiegłego stulecia, czy karbonowego Win Wina ze stoczni Baltic Yachts.
Cechą charakterystyczną tych najdłuższych
regat superjachtowych w Europie jest to, że
ogólne trofeum SYC jest w zasięgu każdej
biorącej udział załogi. W tym roku zwycięzcą
ponownie został jacht Win Win (klasa A), który
powtórzył swój wynik z 2016 roku, natomiast
w klasie B najlepszy okazał się holenderski
Topaz. Drugie miejsce tej klasie zajął zeszłoroczny triumfator, zjawiskowy jacht Velsheda.
W 2007 roku w regatach w Palmie na
100-stopowym jachcie Y3K Wally wystartował Karol Jabłoński.
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Jacht Win Win, projekt Javier Jaudenes, stocznia Baltic Yachts, długość 33m

Jacht Bequia, projekt Stephens Waring Yacht Design, stocznia Brooklin Boat Yard, długość 28 m
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Jacht Open Season, projekt Design Unlimited, stocznia Green Marine, długość 30m

Jacht Nilaya, projekt Nauta Yacht Design, stocznia Baltic Yachts, długość 34 m
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Pozłacane silniki, złote
krany i metaliczny kadłub
w kolorze Royal Gold –
tak wygląda najnowsza
propozycja stoczni Dynamiq.
Ten limitowany jacht GTT
135 w wersji Carat wypłynie
na wody w 2020 roku.
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Dynamiq GTT 135 Carat to limitowana
edycja GTT 135. Największą uwagę
zwraca metaliczny 41-metrowy kadłub
w kolorze Royal Gold. Jednak to nie
wszystko. Akcenty w takiej tonacji
można znaleźć na całym jachcie,
w tym m.in. złote krany zaprojektowane przez Serdanelli, czy pozłacane
głowice silników MANa.
Jacht został zaprojektowany dla 10
gości i 6 członków załogi. Na pokładzie
głównym znajdują się luksusowe jadalnie – wewnętrzna i zewnętrzna oraz
takie detale jak: nowoczesny kominek,
kryształowe żyrandole, meble z serii
Bentley Home i wykończenia z marmuru. Na rufie natomiast znajduje się
duża wanna z hydromasażem oraz
dmuchany basen o wymiarach 5 x 6
metrów. Przestronny taras słoneczny
(120 m2) wyposażony jest w część
wypoczynkową ze wspomnianą jadalnią, barem, lodówką na wino i grillem
elektrycznym. Rozrywkę na pokładzie
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uzupełnia kino i wysokiej klasy system
audio Steinway Lyngdorf.
Poza bogatym wystrojem i pięknym
designem, GTT 135 Carat idealnie
odnajdzie się w żegludze pełnomorskiej. Wyposażony w dwa pozłacane
silniki MAN V12-1650, może osiągnąć
prędkość maksymalną 21 węzłów
i zasięg 3000 Nm. Co ciekawe, jego
zanurzenie wynosi tylko 1,6 m. Jacht
ma być eksploatowany na Morzu
Śródziemnym i Malediwach.
Kadłub pierwszej, oryginalnej edycji
GTT 135 jest obecnie w trakcie budowy
w Stoczni Dynamiq w Massa. Jego budowa ma potrwać około 20 miesięcy.
Cena: 17.500.000 €.
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Właściwie użytkowane i regularnie
serwisowane mogą służyć latami. Mowa
o szeklach, karabińczykach, bloczkach,
linach i kabestanach. Jak o nie zadbać?
Na co zwrócić szczególną uwagę?
Czy można zrobić to w pojedynkę?
Podpowiada Yacht Detailing.
AUTOR: KONRAD LIPSKI

SZEKLE I KARABIŃCZYKI
Warto regularnie kontrolować wszystkie ruchome elementy. Szekle powinny być zawsze dobrze dokręcone,
a karabińczyki w pełni zamknięte, by nie doszło do ich
wykrzywienia. Równie ważne jest odkręcanie szekli, czy
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otwieranie karabińczyka. Wszystko to ma wpływ na ich
wytrzymałość. Jeżeli w którymś miejscu pojawi się rdza
niezbędna jest wymiana danego elementu. Natomiast,
żeby nie dopuścić do tzw. „zapieczenia”, należy zadbać
o regularne smarowanie wszelkich łączeń.
LINY MIĘKKIE
Inną kwestią są przetarcia oplotu, dlatego regularnie
należy sprawdzać stan wszystkich lin. Zazwyczaj liny
przecierają się na kabestanach, jednak dodatkowe
uszkodzenia mogą pojawiać się na zagięciach lub
ostrych krawędziach. Warto zwrócić na nie szczególną
uwagę, a najlepiej poprowadzić linę w taki sposób, by
nie była narażona na uszkodzenia. Większość lin jakich

lipiec - sierpień

fot. materiały prasowe

Jacht już kołysze się na wodzie - lśni wewnątrz i na zewnątrz, ma za sobą kilka udanych rejsów. Jednak żeby
utrzymać ten stan do końca sezonu, ważne jest bieżące
serwisowanie. Lista jest długa i w wielu przypadkach
warto skorzystać z usług specjalistów - mowa głównie
o elektryce, elektronice, takielunku, czy mechanicznym
układzie napędowym. Jest jednak wiele detali, o które
możemy zadbać sami.
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używamy na jachcie składa się z oplotu i z rdzenia. Najważniejszy jest rdzeń, ponieważ to on przenosi większość
naprężeń. Zadaniem oplotu jest jego ochrona, w związku
z czym nie warto czekać aż lina całkowicie się przetrze.
Oznaką do wymiany całej liny jest już przetarcie oplotu.
Czasami można wymienić sam oplot, przy zachowaniu
starego rdzenia. Jest to opłacalne głównie w przypadku
drogich lin.
BLOCZKI
Bloczki są narażone na działanie ogromnych sił, które
występują na jachcie. Jednak mimo to, zawsze muszą się
kręcić. Dzięki regularnemu płukaniu łożysk i ich smarowaniu nie dopuścimy, aby w jego wnętrzu zalegał piasek.
Właśnie piasek jest pierwszym krokiem do unieruchomienia bloczka. Jeżeli będzie on trwale zalegał, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że lina przetrze rolkę i go przepali,
co często kończy się wcięciem i jej trwałym uszkodzeniem. Istnieją też bloczki skręcane śrubą, które łączą
dwa policzki i uniemożliwiają wypadnięcie rolki. W tym
wypadku należy regularnie sprawdzać czy śruba znajduje
się w dobrym miejscu i czy jest dokręcona z odpowiednią
siłą. W przypadku braku śruby, bloczek umieszczony
przy pięcie masztu, na którym mamy założony fał grota
czy genakera, jest śmiertelnym zagrożeniem dla załogi
znajdującej się w kokpicie.
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KABESTANY
Dzięki kabestanom jesteśmy w stanie wygrać z prawie
każdą siłą działającą na żagle. Jednak jeżeli nie będziemy
ich odpowiednio serwisować, po czasie zaczną stawiać
coraz większy opór, aż w końcu się zatrzymają. Aby tego
uniknąć warto przynajmniej raz w sezonie wykonać pełen
serwis. W przypadku większości kabestanów instrukcje
serwisowania znajdują się na stronach ich producentów.
Jednak zawsze, uniwersalnie można cały kabestan
„rozebrać”, wyczyścić i nasmarować, a następnie złożyć.
Ułatwieniem może być wykonywanie zdjęć każdego etapu
podczas rozkładania, by na sam koniec nie została nam
jedna część niewiadomego pochodzenia. Należy pamiętać, by po wyciągnięciu wszystkich części odpowiednio
je wyczyścić – usunąć piasek, brud i stary smar. Można
do tego użyć benzyny ekstrakcyjnej, szmatki, papieru oraz
pędzla, który pomoże dostać się w każdy zakamarek.
Po czyszczeniu, na każdą „zębatkę” należy nałożyć smar
stały, a na łożyska, zapadki i sprężynki smar płynny. Każdy
producent ma dedykowane smary do swoich produktów,
jednak generalnie nieznacznie się od siebie różnią. W przypadku wytartych zapadek, bądź zużytych sprężynek
warto zaopatrzyć się w zestaw naprawczy, dzięki czemu
unikniemy wydawania kroci na wymianę całości.
Bezpiecznej żeglugi!
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AUTOR: ADAM STRYBE / 3STYLE4LIFE

Biały piasek, intensywnie błękitna
woda, bujna przyroda i regularne,
wysokie fale! Malediwy - istny raj
dla surferów. Jak wygląda życie
surfera w tym pięknym miejscu
na ziemi? W podróż zabierze
was Adam Strybe!
66
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Ta podróż była jedną z tych nieoczekiwanych, przyszła
do mnie sama, a ja wiedziałem, że nie mogę tej szansy
zaprzepaścić. Byłem w Australii, akurat się wyprowadziłem z mojego mieszkania na Bondi, gdy kolega wysłał
mi propozycję nie do odrzucenia. W zasadzie decyzja
zapadła od razu, a odpowiedź była tylko jedna możliwa:
pewnie, że lecę! Mimo, że miałem już zakupione bilety
powrotne do Europy, wykonałem kilka telefonów, sprawdziłem opcje i kilka tygodni później byłem już gotów, aby
spełnić kolejne marzenie.

Z WYSPY DO WYSPY
15 marca z Sydney wyruszyłem w podróż marzeń.
Leciałem przez Kuala Lumpur i po kilku godzinach postoju
w Malezji, wyjściu „na miasto”, obejrzeniu Petronas Towers,
byłem już w samolocie do Male, stolicy Malediwów.
Widok jaki zastałem w nocy ma się ni jak do tego, co ukazuje się naszym oczom, gdy budzimy się o poranku. Wtedy
dopiero widać jak magicznym miejscem są te atolowe
wysepki na środku Oceanu Indyjskiego, będące rajem dla
surferów, nurków i wszystkich innych turystów, którzy chcą
wypocząć w tym szalenie pięknym miejscu.
Z lotniska wyszedłem z plecakiem, dużą torbą oraz
jeszcze większym boardbagiem, w którym miałem 3 deski
surfingowe - moje trofea z Australii oraz jedną dodatkową
deskę dla znajomego z Polski. Całość ważyła z jakieś 60
kg, a przy moich 70 kg masy, miałem co dźwigać (śmiech).
Po chwili, udało mi się dostać na łódeczkę łączącą lotnisko
z miastem Male, które jest już zupełnie inną wyspą.
Dzięki cennym wskazówkom znajomego, który mnie na
tą podróż namówił, znalazłem się w miejscu będącym
najbliżej lokalnego surf spotu. To, co zastałem przerosło
moje najśmielsze oczekiwania. Miejscówka była pusta,
zero ludzi na wodzie, lokalni surferzy tylko naprawiali deski
w cieniu przy plaży. Z szacunku do lokalnych zwyczajów
i surferskiej etykiety, spytałem się jak wygląda pływanie
na „ich spocie”, dlaczego nikt nie pływa i co powinienem
wiedzieć. Po chwili rozmowy dostałem zielone światło
i informację, że sezon się dopiero rozkręca, fale są dla nich
póki co małe, ale mogę spokojnie wskakiwać i rozpoczynać swoje surfowanie na Malediwach. Naładowany
pozytywną energią, poszedłem na śniadanie przy moim
hoteliku, przebrałem się, wziąłem deskę pod pachę i na
bosaka podreptałem na moją pierwszą sesję.

JA I MOJA DESKA
Po godzinie pływania w całkiem niezłych falach, miałem
jedno spostrzeżenie, nieczęste jak na surfera pływającego
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zazwyczaj na zatłoczonych spotach Sydney. Przez cały
ten czas na wodzie byłem sam, żywej duszy, tylko ja, moja
deska i fale rozbijające się w narożniku, przy plaży z beach
barem, zaraz obok mostu „przyjaźni chińsko-malediwskiej”
łączącego miasto z lotniskiem.
Tego samego popołudnia czekała nas podróż małym,
śmigłowym samolotem na południowe atole, pół stopnia
nad równikiem. Po nadaniu bagażu, oddaniu torby na
przechowanie, rozsiadłem się spokojnie w awionetce,
którą przez godzinę lecieliśmy na Kaadedhdhoo. Tam
czekał na nas speed boat, którym dostarczono nas
w ciągu kilkunastu minut pod naszą łódź, którą mieliśmy
krążyć przez kolejne 10 dni po okolicznych wysepkach
w poszukiwaniu najlepszych fal.
Po powitaniu, wzięliśmy się za rozpakowanie desek oraz
wybranie kajut na nasz rejs. Potem zakupy na okolicznej
wysepce, wędki, haczyki, linki. Wszyscy byliśmy w niemałym szoku widząc ogromny jacht motorowy, który był cały
do naszej dyspozycji. Pod pokładem kajuty dwuosobowe,
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główny pokład kuchnia, salon, kapitanka oraz przestrzeń na
rufie. Górny deck to pojedyncze kajuty z kanapą dla relaksu
oraz druga miejscówa na rufie, gdzie na ściance trzymaliśmy nasze dechy. Na samej górze mieliśmy duży pokład
z małym daszkiem a do tego leżaki, maty do jogi oraz linki
do suszenia szortów po pływaniu.
Codziennie rano następowała ta sama procedura. Statek
zacumowany wewnątrz atolu, na stabilnych wodach,
budził się ze snu koło 6 rano, odpalał silniki, załoga
zaczynała sprzątać pokłady, przygotowywać śniadanie,
a ja przyzwyczajony do porannego wstawania w Australii
budziłem się w tych samych godzinach i obserwowałem
ten przyjemny rytuał.

DELFINY I EKO AKCJA
Pierwsze pływanie było czymś wyjątkowym, wypłynęliśmy
na rafę u wejścia do atolu małą łódeczką, którą zawsze
mieliśmy na holu. Tam czekały na nas rzędy pięknych,
równych, delikatnych fal. Co więcej! W trakcie sesji na
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naszym spocie pojawiły się delfiny, nie dwa, pięć, ale
całe stado, które pływało kilka metrów od nas. Sam
miałem przyjemność i szczęście złapania jednej fali
razem z dwoma kompanami, którzy towarzyszyli
mi pod wodą, ale widząc, że płynę dalej i zaczynam
skręcać, oddali mi fale i ustąpili pierwszeństwa,
zgodnie z surferskimi zasadami. Ot taki wodny
savoir-vivre.

Po takim dniu regeneracji, wróciliśmy na wodę i do
ostatniego dnia łapaliśmy tyle fal, ile się dało. Nie
obyło się bez drobnych incydentów. Mieliśmy kilka
wgnieceń, trochę otarć stóp, dłoni bądź pleców
o rafę, ale udało nam się przetrwać bez większych
szkód, z masą doświadczenia, nowymi umiejętnościami, pewnością łapania fal w bardziej wymagających sekcjach i oczywiście z dużymi uśmiechami.

Kolejne dni to czysta przyjemność surfowania,
praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Na tym
wyjeździe miałem największą jak dotychczas
powtarzalność na falach, najlepszą opcję do
faktycznego poprawienia techniki, potrenowania
nowych ruchów, a z pomocą naszych trenerów
udało mi się wyeliminować kilka błędów i nabytych złych nawyków.

OCENIAM NA 5!

Szóstego dnia, mimo codziennych masaży,
mieliśmy już tak obolałe mięśnie, że postanowiliśmy zrobić sobie dzień przerwy od surfingu. Żeby
nie marnować czasu pojechaliśmy na bezludną
wyspę, gdzie braliśmy udział w projekcie oczyszczania Malediwów. Sprzątaliśmy brzegi oraz
środek wysepki, a powiem wam, że można było
tam znaleźć dosłownie wszystko! Począwszy od
plastików, styropianów, starych japonek, szkła, po
całe worki śmieci, jakie niektóre statki z turystami
zrzucają w takie niewidoczne miejsca, aby uniknąć
opłat przy zrzucaniu odpadów w porcie. To niestety niechlubna praktyka występująca nie tylko na
Oceanie Indyjskim...
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Jak na każdym wyjeździe, smutny element to
pakowanie tego całego bałaganu. Po wylądowaniu
w stolicy, wesołym krokiem weszliśmy na lotnisko.
Trzeba pamiętać, że nie można tu wwozić alkoholu,
narkotyków i innych zakazanych w muzułmańskim
państwie towarów. Stąd warto sprawdzić ograniczenia przed wylotem na wakacje w nowe strony.
Malediwy to miejsce nie do podrobienia. Ciężko jest
zobaczyć i doświadczyć czegoś podobnego w innym miejscu na ziemi. Tubylcy są bardzo mili i gościnni, a pogoda jak można się domyślić - bardzo
znośna. Z całą odpowiedzialnością mogę polecić
wyjazd w te strony, osobom chcącym poprawić
swoją technikę. Statek, surfing, odpoczynek i wędkowanie - przy takim założeniu naprawdę można
się wiele nauczyć. Teraz już wiem, że spełnione
surfingowe marzenie to bezcenne doświadczenie
i każdemu pływającemu na desce życzę choć raz
w życiu takiego wyjazdu!
Aloha!

69

WŚLIZGU!
PATRONUJE

PLANET BALTIC
SUP RACE
3 sierpnia już po raz trzeci do
Kołobrzegi przyjadą zawodnicy
i zawodniczki z Polski, Wielkiej
Brytanii i Niemiec. Wszystko
w ramach zawodów Planet Baltic Sup
Race. To jedyna impreza dedykowana
deskom SUP organizowana na morzu
na Zachodnim Wybrzeżu.
fot. materialy prasowe

Planet Baltic Sup Race z roku na rok staje się coraz bardziej
popularne. W tym sezonie do Kołobrzegu przyjedzie około
50 zawodników, którzy będą walczyć o nagrody finansowe
i rzeczowe. Uczestnicy zmierzą się w dwóch klasach: Open i Pro.
Kobiety i mężczyźni wystartują w konkurencjach: Technical
Sprint (dystans do 500m), Long distance (dystans do 1000m)
oraz Downwind (dystans około 2000m, start z morza w kierunku
brzegu). Nowością będzie rozegranie po raz pierwszy w Polsce
sztafety damsko-męskiej. Konkurencja ta zaczyna zyskiwać na
popularności w światowym SUPie. Organizatorzy mają nadzieję,
że zyska ją także w Polsce.

fot. materiały prasowe

Planet Baltic Sup Race jest także trzecią imprezą, która wchodzi w skład
Polish Sup Tour 2019. PST jest nową inicjatywą, mającą na celu stworzenie cyklu powiązanych ze sobą imprez Stand Up Paddle, które z czasem
mają przyciągnąć profesjonalnych zawodników z kraju i zagranicy. Po zakończeniu regat Planet Baltic Sup Race 2019, rozegrany zostanie wyścig
Grand Prix Polish Sup Tour, w którym wezmą udział zawodnicy startujący
wcześniej w Wałczu i Pamiątkowie.
Organizatorem regat jest Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl
w Kołobrzegu. Szczegóły na Facebooku:
@planetbalticsuprace @polishsuptour.

GDYNIA BALTIC
CHALLENGE
BY AQUAWAVE 2019
W Gdyni już po raz drugi odbędą się ogólnopolskie
zawody pływackie Gdynia Baltic Challenge by AquaWave.
Ambasadorem wydarzenia jest Sebastian Karaś –
pierwszy człowiek na świecie, który samotnie pokonał
wpław dystans z Kołobrzegu na wyspę Bornholm.
Gdynia Baltic Challenge by AquaWave to ogólnopolskie zawody
pływackie, które odbędą się na kilku dystansach nie przekraczających
3 km. Liczba uczestników jest ograniczona do 250 osób dorosłych
i 50 dzieci. Data wydarzenia nie jest przypadkowa. Inspiracją dla
zorganizowania imprezy był wyczyn Sebastiana Karasia, który pokonał
wpław 100-kilometrowy dystans dzielący Kołobrzeg i duńską wyspę
Bornholm. Przepłynięcie Bałtyku zajęło mu 28 godzin i 30 minut.
Warto też wspomnieć, że Sebastian jest pierwszą osobą w Polsce i na
świecie, której udała się ta niezwykła sztuka.
Tegoroczna edycja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka. Impreza, w zamierzeniu
organizatorów, ma być doskonałym sposobem promocji pływania
na wodach otwartych w Polsce, walorów naturalnych regionu oraz
zdrowego trybu życia. Gdynia Baltic Challenge by AquaWave to event,
który znakomicie wypełnia lukę w kalendarzu Open Water, czyli pływaniu na wodach otwartych.
Partnerem strategicznym jest AquaWave, event wspiera
miasto Gdynia.
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AZTORIN
KITE
CHALLENGE
Zawodnicy wystartują w trzech konkurencjach: Freestyl’u,
Twin Tip Racingu oraz Kite Foilu. Szczególne emocje będzie
budzić rywalizacja w konkurencji Kite Foil, w której z roku
na rok ściga się coraz więcej zawodników i zawodniczek.
W tym roku konkurencja Twin Tip Racing U 14 rozegrana
zostanie w grupie wiekowej do lat 14, aby zachęcić i zmotywować młodych zawodników do startu w zawodach.

zdecydowanie przeżaglowany przez co skończył na drugiej
pozycji. Trzeci był Mikołaj Gregier. Finałowy heat kobiet był
bardzo wyrównany i o wyniku zdecydowała różnica setnych
punktów. Ostatecznie zwyciężyła Kasia Lange, przed Martyną Konkel i Natalią Grabowską.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki będą bronić uzyskanych
dobrych wyników i wysokich miejsc w rankingu przez cały
cykl zawodów, aż do sierpniowego finału podczas Ford
Focus Active Challenge, który odbędzie się w dniach 15 – 18
sierpnia w Pucku.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów, jak co roku czuwa
Polski Związek Kiteboardingu, który odpowiada za regulamin i przepisy współzawodnictwa. Zapowiada się duża
frekwencja i ekscytująca rywalizacja.

fot. materiały prasowe

W ostatnich zawodach należących do pucharu Polski, Ford
Focus Active Challenge, po raz pierwszy w historii zawodów
do obu głównych konkurencji – Freestyle i Formuła Kite,
zapisało się tyle samo kobiet, co mężczyzn. Konkurencję
Freestyle zwyciężyli obecni Mistrzowie Polski – Kasia
Lange oraz Marek Rowiński. Marek w finale zdecydowanie
pokonał swojego rywala, Mateusza Włodarczyka, lądując
m.in. perfekcyjnego i zrobionego na bardzo dużej mocy back
moba, czy wielkiego blind judge 3 oraz slim chance’a. Mateusz próbował nawiązać walkę, ale w finałowym heacie był

Już niedługo, w samym środku
wakacji 26-28 lipca ruszają
ogólnopolskie zawody z cyklu
AZTORIN Kite Challenge. Tym
razem zawodnicy i zawodniczki
spotkają się na cyplu Rewskim, aby
zawalczyć o punktację w pucharze
Polski w kitesurfingu.
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fot. Robert Hajduk

EKSTRAKLASA
KIERUJE
SIĘ DO GDYNI!
Ekstraklasa żeglarska rozkręca się na dobre. Co dwa tygodnie 12 klubów
rozgrywa kolejne rundy Klubowych Mistrzostw Polski. W Sopocie 14
lipca najlepszą okazała się załoga Olsztyńskiego Klubu Żeglarskiego,
aktualnych Mistrzów Polski. Odnieśli zdecydowane zwycięstwo, ale tuż
za ich plecami sześć kolejnych klubów toczyło zaciętą walkę o miejsca
na podium. Rozegrano aż 30 wyścigów, w których sytuacja zmieniała się
bardzo dynamicznie i do ostatniego wyścigu ważyły się losy końcowego
układu w tabeli.
- Przed drugą rundą możemy pokusić się o pierwsze oceny - podsumowuje
Maciej Cylupa, organizator i komentator regat. - Mamy bardzo wyrównany
poziom rywalizacji, bo aż 7 pierwszych załóg walczy o czołowe miejsca,
wygrywa wyścigi i różnice punktowe między nimi są małe. Olsztyn popłynął na razie najlepiej, ale zobaczymy czy utrzyma formę w Gdyni. Pozostałe załogi dzieliła już spora różnica punktowa i jeśli taka sytuacja potwierdzi
się w Gdyni, będzie można uznać tą grupę jako walczącą o utrzymanie
w Ekstraklasie - dodaje.
Rywalizacja w Gdyni potrwa 2 dni i rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00.
Zakończenie wyścigów planowane jest na niedzielę na godz. 15.30. Organizatorzy chcą przeprowadzić 30 wyścigów blisko brzegu, widocznych dla publiczności. Na plaży zaplanowano liczne atrakcje w postaci animacji dla dzieci.

27-28 lipca w Gdyni odbędzie się
druga runda Ekstraklasy w ramach
Polskiej Ligi Żeglarskiej. Po
inauguracyjnej rundzie w Sopocie
na czele tabeli znajduje się
Olsztyński Klub Żeglarski przed
Legią Warszawa i Jeziorak Yacht
Club. Gdyńskie regaty odbędą się
w ramach Volvo Gdynia Sailing Days.
KLASYFIKACJA EKSTRAKLASY PO I RUNDZIE:
1.

Olsztyński Klub Żeglarski - 12 pkt.

2.

Legia Warszawa – 11 pkt.

3.

Jeziorak Yacht Club Iława – 10 pkt.

4.

Giżycka Grupa Regatowa - 9 pkt.

5.

KS Iskra AMW Gdynia - 8 pkt.

6.

Sztorm Grupa Warszawa – 7 pkt.

7.

SEJK Pogoń Szczecin - 6 pkt.

8.

PŻKZ Dżygit Białystok – 5 pkt.

9.

Yacht Club Sopot – 4 pkt.

10.

JKM Gryf Gdynia - 3 pkt.

11.

Odyssey Sailing Club Warszawa 2 - 2 pkt.

12.

Odyssey Sailing Club Warszawa – 1 pkt.
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fot. Cezary Spigarski

SUMMERHEAT
DOUBLE
SummerHeat Double to kolejne regaty dla załóg dwuosobowych zorganizowane przez Pawła Wilkowskiego z YKP
Gdynia. Uczestników regat czeka liczący około 310 Mm
wyścig non-stop po Zatoce Gdańskiej i południowym Bałtyku. Trasa regat wiedzie z Gdyni na otwarte morze, gdzie
pława ZN stanowi znak kursowy, następnym znakiem jest
Olands Sodra Grund, skąd trasa wiedzie do podejścia do
portu Łeba i z powrotem do Gdyni.
- To wyścig dla cierpliwych - mówi Paweł Wilkowski, organizator regat. - O tej prze roku można spotkać na Bałtyku
południowym dość słabe wiatry ze zmiennych kierunków,
więc wyścig idealnie nadaje się do pokazania umiejętności żeglowania „na pogodę” - podsumowuje.
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27 lipca w Gdyni wystartuje
SummerHeat Double. To trzecia
w tym sezonie impreza z cyklu
regat załóg dwuosobowych Offshort racing.

W regatach wezmą udział jachty: ORC Club oraz
Mini650. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja
open. Warto zaznaczyć, że SummerHeat Double mogą
stanowić kwalifikację do znanych regat oceanicznych,
jak chociażby AZAB oraz Rolex Fastnet Race.
Uroczyste otwarcie regat odbędzie się w sobotę, 27
lipca o godzinie 10:00, a indywidualna prezentacja
jachtów na wodzie – na akwenie przy gdyńskiej marinie – rozpocznie się półtorej godziny później. Wyścig
wystartuje punktualnie o godzinie 12:00. Zakończenie
regat zaplanowano na wtorek, 30 lipca.
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MISTRZOSTWA
POLSKI
KATAMARANÓW

fot. materiały prasowe

Na sopockich wodach 9-11 sierpnia
ponownie rywalizować będą
dwukadłubowce. Mistrzostwa Polski
Katamaranów będą najważniejszą
krajową imprezą dla katamaranów klasy
A w tym sezonie.
W regatach weźmie udział ponad 40 dwukadłubowych jednostek. Podczas dwudniowej rywalizacji o tytuły najlepszych
w Polsce rywalizować będą zawodnicy pływający na katamaranach klasy A, F18 i Open. W kategorii Open wystartują m.in. klasy Hobie 16, Nacra 15 i olimpijska Nacra 17. To właśnie te dwie
ostatnie są silnymi pretendentami do podium tych zawodów.
Dla klasy A będzie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w drugiej połowie sierpnia
w Weymouth w Wielkiej Brytanii. Część żeglarzy wystartuje
również w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii, tak więc dla

fot. materiały prasowe

zawodników katamaranów klasy A sierpień zapowiada się
bardzo pracowicie.
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów up and down dla każdej klasy. Start wyścigów w piątek i sobotę o godzinie 12:00,
w niedzielę o 11:30. Atrakcyjnie dla kibiców zapowiada się
parada katamaranów wokół sopockiego molo zaplanowana
na 11:30 w sobotę, gdzie z bliska będzie można oglądać zawodników i jachty. Regaty organizowane są przez Uczniowski Klub Sportowy Navigo pod patronatem miasta Sopotu
oraz pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.

SUMMER KITE
FESTIVAL
VOL. 10
Od 23 do 25 sierpnia plaża w Międzyzdrojach
ponownie zapełni się latawcami! W 10.
jubileuszową edycję w ramach Summer Kite
Festival zostanie rozegrany finał Pucharu
Polski Formula Kite Open, drugą konkurencją
będzie Freestyle. Na starcie pojawią się najlepsi
kitesurferzy z kraju.
Summer Kite Festival to przede wszystkim impreza kitesurfingowa
połączona z doskonałą zabawą w typowo wakacyjnej atmosferze.
Festiwal jest nie tylko dla zawodników, ale także plażowiczów, dla
których przygotowano mnóstwo atrakcji. Impreza słynie ze świetnej
atmosfery oraz rewelacyjnych warunków do oglądania regat z brzegu.
Tę nadmorską imprezę z pewnością można zaliczyć do najciekawszych letnich wydarzeń Pomorza Zachodniego. Jest widowiskiem,
które co sezon przyciąga coraz większą liczbę uczestników i widzów.
W tym roku Summer Kite Festival odbędzie się już po raz dziesiąty.
W ramach tegorocznej edycji obędzie się finał Puchar Polski Formula
Kite Open oraz tradycyjnie – Freestyle, gdzie dwa lata z rzędu w kategorii Masters triumfował Dariusz Ziomek. Czy w tym roku powtórzy
swój sukces? Do zobaczenia w Międzyzdrojach!
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fot. Robert Hajduk
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fot. Robert Hajduk

VOLVO GDYNIA
SAILING DAYS
PO RAZ 20.!
Volvo Gdynia Sailing Days to najbardziej prestiżowy cykl regat
w kraju i jednocześnie największe żeglarskie wydarzenie w tej
części basenu Morza Bałtyckiego. Żeglarska stolica Polski już
po raz 20. ugości zawodników z całego świata, którzy będą
rywalizować w 17 klasach regatowych. Tym razem prestiżowa
impreza potrwa od 21 lipca do 3 sierpnia.
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Już za niespełna tydzień, w niedzielę 21
lipca rozpocznie się jubileuszowa, 20.
edycja Volvo Gdynia Sailing Days, czyli
największa żeglarska impreza w Polsce.
Na wodach Zatoki Gdańskiej po raz kolejny
zaroi się od białych żagli i zawodników
z całego świata. Jak zwykle wielkich
emocji na pewno nie zabraknie!

dowodem jest rywalizacja odbywająca się od małych Optimistów, przez klasy olimpijskie, czyli windsurfing, kiteboarding,
super szybkie skiffy czy katamarany, po konkurencje kilowo-mieczowe oraz jachty balastowe.

Najważniejszymi regatami całej imprezy będą mistrzostwa
świata w klasie 29er, które zaplanowane są na dni 29 lipca - 3
sierpnia. Warto też zwrócić uwagę na mistrzostwa Polski
seniorów w olimpijskim windsurfingu w klasie RS:X w dniach
od 26 do 28 lipca. Oddzielny termin krajowych mistrzostw
dla deskarzy jest spowodowany mistrzostwami świata, które
odbędą się w drugiej połowie września we włoskim Torbole.

Volvo Gdynia Sailing Days to nie tylko emocje na wodzie, ale
również na lądzie. W marinie co roku funkcjonuje miasteczko
zawodów, w którym mieszkańcy i turyści mogą spotkać się
oraz porozmawiać z żeglarzami. W poprzednich latach do
atrakcji należały także zajęcia ruchowe z animatorami dla
dzieci i dorosłych na Plaży Śródmieście, ponadto turnieje piłki
nożnej i siatkówki plażowej, strefa zabaw dla najmłodszych,
czy występy teatrzyków. W tym roku również można spodziewać się wielu atrakcji.

Na wodzie w Gdyni, oprócz znakomitych i utytułowanych
nazwisk, pojawią się również zawodnicy i zawodniczki, którzy
znajdują się na początkowym etapie swojej żeglarskiej kariery.
Te regaty to pełne spektrum żeglarstwa sportowego, czego

Organizatorem Volvo Gdynia Sailing Days jest Polski Związek
Żeglarski, partnerem tytularnym jest Volvo Car Poland, a partnerem strategicznym jest miasto Gdynia. Regaty wspiera
również Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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7 wyścigów, 56 załóg, prawie
200 zawodników i tysiące
kibiców – tak w skrócie
wyglądała druga edycja regat
o Puchar Dzielnicy Wisła.
Puchar w Regatach Mistrzów
trafił w ręce Bartłomieja
Szotyńskiego (KidsCore AZS
UW Team), a pierwsze miejsce
w Pucharze Wianków wywalczył
Marcin Styborski (Pol377 Team
Politechnika Gdańska).
fot. Gwidon Libera

56 JACHTÓW NA WIŚLE!
#REGATY O PUCHAR
DZIELNICY WISŁA
Puchar Dzielnicy Wisła to wielki powrót żeglarstwa na Wisłę. Druga edycja regat
rozgrywanych na stołecznym odcinku Wisły ściągnęła do Warszawy miłośników
żeglarstwa z całej Polski. Rywalizacja odbyła się w pięciu kategoriach – Omega
Standard, Omega Sport, Retro, Open i Omega WAT. Rozegrano też pokazowe Regaty Mistrzów oraz bieg o Puchar Wianków. W regatach mistrzów wystartowało
7 załóg, a wśród nich olimpijczycy i mistrzowie świata.
- Druga edycja regat okazała się ogromnym sukcesem. Tak duże zainteresowanie
pokazuje jak potrzebna jest oferta i infrastruktura żeglarska w Warszawie! Nie
spoczywamy jednak na laurach, już teraz planujemy kolejną edycję. Chcemy spowodować, że żagle na stałe wpiszą się w krajobraz Wisły - podsumowuje Kasper
Orkisz, pomysłodawca Regat o Puchar Dzielnicy Wisła.
Przy współpracy z Wiankami Warszawskimi udało się też stworzyć wyjątkowe
miasteczko żeglarskie. Kilkanaście różnorodnych stoisk na bulwarze im. Jana
Karskiego zachęcało do aktywnego
i bezpiecznego spędzania czasu na wodzie. Na koniec dnia żeglarze wraz
z tłumem uczestników Wianków nad Wisłą zwodowali świętojański wianek. To
fantastyczne widowisko, kilkadziesiąt żagli na wodzie i tysiące ludzi na bulwarach,
zwieńczyło pierwszy dzień regat.
Regaty żeglarskie w środku stolicy to wspaniały powrót do tradycji. Jachty są
doskonale widoczne, wszystkie elementy taktyki żeglarskiej są dla obserwujących zmagania kibiców na wyciągniecie ręki, a komentarz na żywo ułatwia
śledzenie i zrozumienie rywalizacji. Organizatorzy już teraz planują kolejne
edycje Regat o Puchar Dzielnicy Wisła oraz wiele innych wydarzeń umożliwiających spróbowanie swoich sił pod żaglami na rzece. Wydarzenie było współorganizowane przez Premium Yachting, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci i Yacht
Klub Polski Warszawa.
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W klasie Omega Sport
1 STYBORSKI MARCIN
2 SATRJAN IZABELA
3 KALOTA PAWEŁ

1
2
3

W klasie Omega Standard
MICHALSKI ALEKSANDER
BŁAŻEJCZYK RAFAŁ
MISHINA AGLAYA

1
2
3

W klasie Omega WAT
DOBROCH ADAM
GAJEWSKI MARCIN
BANASZEK MARCIN

1
2
3

W klasie Open
KALIŃSKI JAN
LENARTOWICZ PAWEŁ
FUTERA KONRAD

1
2

W klasie Retro
SIDŁOWSKI TOMASZ
KWIATKOWSKI PAWEŁ

Regaty Mistrzów
1 SZOTYŃSKI BARTŁOMIEJ
2 JANKOWSKI JAKUB
3 PAWLUK JAKUB
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STEVE ALLEN
MISTRZEM
ŚWIATA
Najbardziej emocjonujący pojedynek, bo o pierwsze miejsce rozegrał się pomiędzy Australijczykiem, a Polakiem. Praktycznie każdy
wyścig miał znaczenie, a kolejność liderów klasyfikacji generalnej
zmieniała się wielokrotnie. Maciej Rutkowski czterokrotnie mijał
linię mety na pierwszym miejscu. Walkę o złoty medal przegrał jednak z Steve Allenem różnicą zaledwie jednego punktu. Australijczyk
żeglował na tych regatach najrówniej, był bardzo skoncentrowany
i aż sześciokrotnie wygrywał wyścigi. To był wspaniały pojedynek,
dający dużo emocji kibicom windsurfingowym na świecie.
-Nie mogę uwierzyć jak było blisko. Ostatniego dnia mieliśmy wyścig,
który prowadziłem, to wystarczyłoby do tytułu, ale wiatr siadł mniej
niż minutę przed metą – podsumowuje Maciek Rutkowski, srebrny
medalista mistrzostw świata. – Gratulacje dla Steve’a Allena za znalezienie sposobu bez względu na warunki, imponujące – podkreśla.

Australijczyk Steve Allen został mistrzem
świata w widowiskowej formule
Windsurfing Foil. W rozgrywanych po
raz pierwszy w Pucku mistrzostwach
doskonale wypadli Polacy – wicemistrzem
został Maciej Rutkowski,a kolejne miejsca
zajęli Wojtek Brzozowski i Przemysław
Miarczyński.
Miarczyńskiego. W Pucku, oprócz open, rywalizowano również
w innych kategoriach, tytuły otrzymali: Kobiety - Marina Alabau,
Senior - Maciek Rutkowski, Junior - Michał Polak, Master - Steve
Allen, Grand Maser - Stefan Voxby.
Puckie zawody – Rehasport Mistrzostwa Świata Fomula Windsurfing Foil – rozegrano po raz pierwszy. Ich organizatorami było Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, Formula Windsurfing, International Windsurfing Association, a partnerami Miasto Puck i MOKSiR.
Wśród sponsorów pojawił się trójmiejski deweloper Allcon Osiedla,
który buduje w Pucku Nexo Apartamenty na Klifie. Jak podaje
inwestor z okien roztacza się widok na Zatokę Pucką, a do mariny
jest kilka minut spacerem.

WYNIKI
Równie zacięta walka toczyła się o brązowy medal, a szansę jego
zdobycia mieli: Przemysław Miarczyński, Wojtek Brzozowski, Szwajcar Elia Kolombo, Francuz Alecandre Cousin i Izraelczyk Arnon
Dagan. Ten ostatni w przedostatnim dniu wyścigów miał poważną
awarię sprzętu, stracił sporo punktów i przestał się liczyć w walce
o podium. Trzy słabsze wyścigi miał tego dnia bardzo doświadczony Cousin, również tracąc kontakt punktowy z liderami. Wykorzystali to Polacy, zajmując w końcówce regat wysokie miejsca.
Ostatecznie brązowy medal Rehasport Mistrzostw Świata Formula
Windsurfing Foil w Pucku zdobył Wojciech Brzozowski, wyprzedzając nieznacznie medalistę olimpijskiego z Londynu - Przemysława

1 AUS-0
2 POL-23
3 POL-10
4 POL-126
5 SUI-63
6 FRA-752
7 ISR-1
8 POL-111
9 POL-182
10 POL-82

TOP-10:
- Steve Allen 39.0 pkt.
- Maciej Rutkowski 40.0 pkt.
- Wojtek Brzozowski 46.0 pkt.
- Przemysław Miarczyński 51.0 pkt.
- Elia Colombo 54.0 pkt.
- Alecandre Cousin 58.0 pkt.
- Arnon Dagan 85.0 pkt.
- Bartłomiej Kwiek 130.0 pkt.
- Paweł Tarnowski 146.0 pkt.
- Piotr Myszka 156.0 pkt.

fot. materiały prasowe

80

lipiec - sierpień

2019

\

W ŚLIZGU!

fot.Robert Hajduk

IMPREZY / WYDARZYŁO SIĘ

40. PUCHAR
PREZYDENTA
SOPOTU
W regatach wzięło udział 178 zawodników z Polski, Litwy, Łotwy, Rosji,
Białorusi i Omanu. Wyścigi zaplanowane były na trzy dni, jednak finalnie zawody odbyły się tylko w sobotę i niedzielę.
W klasie RS:X seniorów najlepszy był Mikołaj Michalski (GKŻ Gdańsk),
natomiast w RS:X 8.5 na podium stanęły dwie zawodniczki sopockiego klubu. Na najwyższym - Weronika Marciniak z dwoma punktami
przewagi nad koleżanką klubową Lidią Sulikowską. W klasyfikacji RS:X
juniorów dziewcząt na najwyższym podium stanęła Karina Filip (GKŻ
Gdańsk), natomiast wśród chłopców zwyciężył Kamil Manowiecki
(SKŻ Ergo Hestia Sopot).
- Były to dla mnie bardzo ważne regaty, ponieważ była to druga
eliminacja do mistrzostw świata World Sailing, które odbędą się
w lipcu w Gdyni. Pierwsze regaty eliminacyjne wygrałem (Puchar
PZŻ) i od wyniku w Sopocie zależało czy pojadę. Te też wygrałem,
co daje mi kwalifikację. Na mistrzostwach świata będzie po jednym zawodniku z każdego kraju, jest to bardzo prestiżowa impreza.
Z dziewcząt Polskę będzie reprezentowała Karina Filip z GKŻ
Gdańsk - opowiada Kamil Manowiecki.
W Techno293 7.8 mężczyzn wygrał Krzysztof Żarnowski (SKŻ Ergo Hestia
Sopot), a wśród kobiet najlepsza była Nadia Kulik (KS Baza Mrągowo).
W Techno293 6.8 najlepsi okazali się Maciej Popłonyk (AZS Poznań)
i Linda Falkiewicz (SKŻ Ergo Hestia Sopot). W klasyfikacji Techno293 5.8
chłopców zwycięzcą został Amadeusz Stobiński (AZS Poznań), a w żeńskim odpowiedniku zwyciężyła Maja Cituk (Giżycka Grupa Regatowa).
Najmłodsi ścigali się w klasie Techno293 4.0. Wśród dziewcząt zwyciężyła
Maria Rudowicz (UJKS Szturwał Kalisz), a wśród chłopców najlepszy
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W tym roku odbyła się 40. edycja regat
o Puchar Prezydenta Sopotu - najstarszej
windsurfingowej imprezy rozgrywanej
na morzu. W regatach wzięło udział
178 zawodników z 6 krajów, którzy
rywalizowali w klasach RS:X, RS:X
Junior, Techno293, Raceboard, UKS BT 4.0,
Windfoil Open i Kitefoil Open.
okazał się Jakub Guźlecki (KS Centrum Żeglarskie Szczecin).
W klasie Raceboard mężczyzn regaty w Sopocie wygrał Paweł Gardasiewicz z YKP Warszawa przed Arturem Manelskim i Maciejem
Sińczakiem. Wśród kobiet najlepsza była Maria Jopyk-Misiak (KW
OXYO Grudziądz).
Z planowanych 27 wyścigów dla klas na foilach odbyły się tylko
4 wyścigi dla Windfoil i 7 dla Kitefoil. W klasie Windfoil najlepszy
był Juozas Bernotas z Litwy, przed Paweł Dittrichem (SKŻ Ergo
Hestia Sopot). Natomiast w klasie Kitefoil w klasyfikacji mężczyzn zwyciężył Jakub Jurkowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) przed
Arkadiuszem Kusalewiczem i Jakubem Watorowskim (SKŻ Ergo
Hestia Sopot). Wśród kobiet najlepsza była Julia Damasiewicz, za
nią Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz – wszystkie reprezentujące SKŻ Ergo Hestia Sopot. Dodatkowo podczas Pucharu
Prezydenta Sopotu zostały rozegrane klubowe regaty w klasie
Finn, które wygrał Borys Michniewicz.
Puchar Prezydenta Sopotu to najstarsza, cykliczna impreza windsurfingowa w kraju.
- To tradycyjna impreza, która organizowana jest już po raz 40. Zbliża
całe pokolenia deskarzy. Mamy tu dzieci ścigające się na małych żagielkach, klasę olimpijską, jak i nowoczesnego foila. Z nami jest też
pierwszy zwycięstwa regat Ryszard Cybulski - podsumował regaty
Piotr Hlavaty, komandor klubu SKŻ Ergo Hestia Sopot.
Partnerami regat są miasto Sopot, Ergo Hestia oraz Pomorski
Związek Żeglarski.
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fot. BAMBOT

FAWORYCI WYGRYWAJĄ
W III RUNDZIE

W niedzielę 30 czerwca rozegrana
została trzecia, ostatnia przed
przerwą wakacyjną, runda Biznes
Ligi Żeglarskiej. W wyśmienitych
warunkach pogodowych
w rywalizacji wzięło udział
jedenaście zespołów podzielonych
na dwie grupy. Najlepszymi załogami
okazali się przedstawiciele firm
Atena oraz Sosnowski.

Ponad 30 stopni, a do tego średni wiatr z zachodu – takie warunki
zapowiadały bardzo dobrą rywalizację, jednak nie obyło się bez
niespodzianek. Pierwsza na wodzie pojawiła się grupa I pod patronatem Olivia Business Centre. Komisja sędziowska ustawiła trasę
i o wyznaczonym czasie rozpoczęła procedurę startową, jednak na
minutę przed startem wiatr nagle ucichł i obrócił się o 180 stopni.
Wyścig odroczono, szybko przestawiono trasę i z kilku minutowym
opóźnieniem można było ponownie ruszać z rywalizacją.
Od pierwszego wyścigu swoją wielką ochotę na wygraną pokazała
załoga firmy Atena. Zawodnicy byli bardzo zmotywowani, zwłaszcza że zespół ten poniósł dość duże straty w poprzednich dwóch
rundach i aby myśleć o awansie do złotego finału potrzebne było
zwycięstwo. Jak zwykle mocna była ekipa Olivia Business Centre
ponownie w składzie z Mateuszem Kusznierewiczem, świeżo
upieczonym mistrzem świata w klasie Star. Tradycyjnie dobrze
żeglowała również ekipa Erplast. To między tymi trzema załogami
rozegrała się walka o zwycięstwo. O pozostałe miejsca dzielnie
walczyły załogi Eurocast, EPAM i Simply Car od czasu do czasu
mieszając szyki liderującej trójce. Ostatecznie minimalne zwycięstwo, bo tylko jednym punktem odniosła załoga Ateny wyprzedzając Olivię i Erplast.
W drugiej grupie warunki były już idealne. Wiatr ustabilizował się
z kierunku południowo-zachodniego co sprawiło, że organizatorzy
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bez żadnego problemu przeprowadzili komplet wyścigów. Na linii
startu pojawiła się nowa załoga pod szyldem Przyjaciele GSC
Yachting złożona z samych pań. To właśnie dziewczyny przygotowujące się do startów w Polskiej Lidze Żeglarskiej wiodły prym na
początku rywalizacji. Jednak falstart w jednym z wyścigów sprawił,
że wkradły się nerwy i do końca regat nie było pewne kto zostanie
zwycięzcą. Jak zwykle w tej grupie bardzo dobrze żeglowała
załoga firmy Sosnowski. I to właśnie rodzinny zespół poczuł zew
krwi i wykorzystując błędy załogi kobiecej wygrał kilka wyścigów.
Do ostatniego momentu nie było wiadomo kto wygra regaty.
Spływając do portu załogi nie były pewne kto odbierze statuetkę
z numerem jeden. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanął zespół Sosnowski będąc na remisie punktowym z Przyjaciółmi
GSC, z taką samą ilością pierwszych miejsc, ale z większą ilością
miejsc drugich. Na trzecim miejscu, żeglując bardzo równo przez
całe regaty uplasowała się załoga Apteki Gemini. To już kolejne
podium tego debiutującego w Lidze zespołu.
Była to ostatnia przed przerwą wakacyjną runda Biznes Ligi Żeglarskiej. Zespoły na wodach przy sopockim molo spotkają się ponownie dopiero na początku września kiedy to odbędą się decydujące
o awansie do finałów rundy IV i V. Warto wspomnieć, że partnerem
Ligi została firma GlobeSailor specjalizująca się w czarterach
jachtów na całym świecie, która ufundowała nagrodę główną dla
zwycięzcy BLŻ w postaci czarteru jachtu w Chorwacji.
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POLACY NA PODIUM
ERGO HESTIA
EUROCHALLENGE
Polskę reprezentowali żeglarze z siedmiu klubów: Ergo Hestia
SKŻ Sopot, UKS Navigo Sopot, Akademia Prestiż Sopot, MKŻ
Arka Gdynia, UKS Kotwica Gdynia, KŻ Horn Kraków i OKŻ
Olsztyn. Najlepiej spisali się zawodnicy MKŻ Arka Gdynia –
aż siedmiu zawodników stanęło na podium.
Zawodnicy sklasyfikowani byli w dwóch klasach: U13 (poniżej
13 roku życia) i U17 (poniżej 17 roku życia). W kategorii U13
zwycięzcą regat został Maksymilian Betlejewski z MKŻ Arka
Gdynia, a najlepszą zawodniczką Liwia Liszkiewicz z OKŻ
Olsztyn. W kategorii U17 na najwyższym podium stanął
Włoch Manuel De Felice, a z dziewcząt najlepsza była Włoszka Alessia Tiano.
- Organizacyjnie wszystko poszło bardzo sprawnie. Przeprowadziliśmy 10 zaplanowanych wyścigów w różnych warunkach wiatrowych. – podsumowuje Marta Olędzka, sędzia
główny regat – Pierwszego dnia był bardzo słaby wiatr i większość dnia zawodnicy spędzili czekając na wyścigi. Pierwszy
wystartował dopiero o 15 i na brzeg wróciliśmy około 18.30.
Dwa następne dni były silnowiatrowe. Szczególnie dzisiaj
były bardzo wymagające warunki, porywisty zmienny wiatr
od brzegu o sile od 7 do 23 węzłów.

Maksymilian Betlejewski
i Liwia Liszkiewicz zwyciężyli
w międzynarodowych zawodach ERGO
Hestia EuroChallenge w klasie O’pen
Skiff w kategorii U13. Przez trzy dni
pięćdziesięciu pięciu zawodników
z Niemiec, Włoch, Węgier i Polski
rywalizowało na wodach Zatoki Gdańskiej.

Klasa O'pen Skiff (dawniej O'pen BIC) jest klasą dla młodych zawodników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem
i chcieliby nauczyć się żeglować rywalizując na urozmaiconych
trasach, również z elementami freestyle’u. W Sopocie na trasie
każdego wyścigu wyznaczona była „freestyle zone” - odcinek
trasy, na którym zawodnicy musieli wykonać specjalne zadanie.
Pierwszego dnia na wskazanym odcinku musieli kręcić kółka,
a drugiego i trzeciego dnia – pokonać go płynąc na stojąco.
W czasie zawodów tej klasy obowiązuje zasada, że podczas
regat nie ma protestów. Wszystko rozgrywa się na wodzie. I tak
też było w Sopocie. Były sytuacje protestowe, ale rozwiązywane
były od razu na miejscu zdarzenia. Żeglarze po zejściu na ląd
mieli czas na spotkania z innymi zawodnikami i zwiedzanie.
Trzydniowe regaty można było oglądać z sopockich plaż
i molo, a na plaży przy SKŻ ERGO Hestia przygotowane były
atrakcje dla całych rodzin, w tym tory do skimboardu, strefa
crossfit dla młodszej młodzieży oraz blenderbike.

fot.Robert Hajduk
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AKROBACJE
WODNE NA
MOTŁAWIE

#WATER SHOW
GDAŃSK
29 czerwca na Motławie, między Ołowianką, a wyspą Spichrzów już po raz drugi zmierzyli się najlepsi zawodnicy z Polski
i ze świata w siedmiu elitarnych, wodnych dyscyplinach – high
diving (nurkowanie w wodzie po skoku z dużej wysokości), flyboarding (unoszenie się i akrobacje nad wodą dzięki urządzeniu,
które wytwarza dwa strumienie wody pod dużym ciśnieniem),
cable wakeboarding (pływanie na desce na specjalnym
wyciągu), death diving (skok do wody z dużej wysokości), blob
jumping (skakanie na wielką poduszkę wodną, tworząc katapultę dla innego zawodnika) oraz jet surf (pływanie na desce
z silnikiem) oraz dragon boats (smocze łodzie).
Sędziowie przyznawali punkty w danej kategorii za każdy,
poprawnie wykonany trik. Punkty były sumowane, a zawodnik
z największą liczbą punktów, wygrywał. Wyjątek stanowił wyścig
smoczych łodzi, gdzie wygrała załoga, która najszybciej pokonywała okrążenia po torze. W kategorii dragon boats pierwsze miejsce zajęła drużyna KS Przygoda, natomiast w wakeboardingu
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Wysoki poziom rywalizacji
i emocje do samego końca - tak
jednym zdaniem można podsumować
drugą edycję Water Show Gdańsk.
W 7 dyscyplinach wystąpiło ponad
100 zawodników: 3 high diverów, 18
flyboardzistów, 6 Death Diverów, 8
wakeboardzistów, 8 Blob jumperów,
13 moto surferów i 64 wioślarzy.
Faworyci nie zawiedli!
najlepszy okazał się Filip Czerniec. Laureatem w kategorii death
diving okazał się Tommy Haugland (NOR), moto surf slalom –
Aneta Sacharova (CZ), a w blob jumpingu, ponownie jak rok temu,
wygrał Artur Zakrzewski. Natomiast w najbardziej zjawiskowej
kategorii, czyli high divingu, gdzie zawodnicy wykonywali akrobatyczne skoki do wody z gdańskiego żurawia, bezapelacyjnie
zwyciężyli Damone Rippy (USA) oraz Valeria Vershinina (RUS).
Światowa czołówka oraz ekstremalne konkurencje sprowadziły prawdziwe tłumy nad Motławę. Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że impreza stała się już
cykliczna i w tym roku przyciągnęła najlepszych zawodników
z Polski i świata. Publiczność rozciągała się od Mariny przez
Wyspę Spichrzów, aż po Długie Pobrzeże. Zwieńczeniem
całego dnia pokazów było wieczorne Night Led Show, czyli
nocna parada największych gwiazd Water Show Gdańsk
przebranych w specjalnie na tę okazję przygotowane stroje
ledowe i akcesoria pirotechniczne.
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ZBROJA ZWYCIĘŻA
W ŚWINOUJŚCIU!
Od piątku do niedzieli 11 zespołów z Niemiec, Danii, Brazylii, Holandii,
Wielkiej Brytanii i Polski ścigało się w kolejnych regatach z cyklu
Polish Match Tour.
Przez pierwsze dwa dni na Zatoce Pomorskiej rozegrano 55 wyścigów eliminacyjnych, które wyłoniły siedem najlepszych załóg awansujących do fazy play-off. Eliminacje pomyślnie przeszły załogi:
Jelmera van Beeka, Piotra Harasimowicza, Patryka Zbroi, Rafała Sawickiego, Przemka Tarnackiego, Igora Tarasiuka i Matta Whitfielda.
Rozczarowaniem był brak awansu Szymona Szymika i Emila Kjaera
z Danii, którzy w rankingu plasują się wysoko. Natomiast dużą
niespodzianką występ młodej załogi Igora Tarasiuka, który pewnie
wygrał wyścigi z wyżej rozstawionymi zawodnikami, co jest dobrym
prognostykiem przed zbliżającymi się Młodzieżowymi Mistrzostwami Europy. Niestety w późniejszej fazie doznał on poważnej kontuzji
kolana i musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa w regatach.
Bardzo dobrze zaprezentował się również wracający do rywalizacji
po prawie rocznej przerwie Przemek Tarnacki, tym bardziej że startował w składzie trapionym kontuzjami. Podczas treningów kontuzji
pleców nabawił się Jacek Przybylak, a pierwszego dnia Konrad Lipski. W zastępstwie w załodze pojawiła się kadrowiczka klasy Nacra
17 - Katarzyna Goralska, a dziobowego zastępowali rotacyjnie inni
zawodnicy z pozostałych załóg.
W ćwierćfinałach Whitfield wykorzystał błędy Harasimowicza i wygrał 2-1 awansując do półfinałów. W drugim półfinale w pierwszym
meczu pewnie wygrał Tarnacki, za to w drugim wyścigu prawie
całą trasę prowadził Sawicki. Dopiero w ostatnim wyścigu Tarnacki
wykorzystał minimalny błąd Sawickiego i wyprzedził go nie oddając
już prowadzenia do mety.

W centrum Świnoujścia na rzece Świnie
zakończyły się emocjonujące finały regat
Świnoujście Match Race zaliczanych do
Pucharu Świata i European Match Racing
Tour. Po zaciętych finałach numerem jeden
okazał się Patryk Zbroja z załogą KS Dobra
Marina ze Szczecina.
Van Beek jako konkurenta do półfinałów wybrał Matta Whitfielda,
którego pokonał dość pewnie - 3-1. Za to w drugim półfinale, dramatyczny bój stoczyli Zbroja i Tarnacki. Nie brakowało kar, czarnych flag
i kontrowersyjnych decyzji arbitrów, ostatecznie lepszym startem
i utrzymaniem prowadzenia od mety popisał się Zbroja awansując
do finału. W meczu o trzecie miejsce, podrażniony Tarnacki szybko
rozprawił się 2-0 z Brytyjczykami zdobywając brązowy medal.
W finale pierwszy mecz wygrał Zbroja, drugi Van Beek i doszło do
decydującego starcia. Ze startu lepiej wyszedł Holender, ale Polacy
świetnie żeglując zdołali odrobić stratę, zablokować przeciwników na
prawej stronie trasy i objąć prowadzenie, które mimo intensywnych
ataków Holendrów, już nie oddali. Tym samym załoga KS Dobra Marina po wygranej w Szczecin Match Race, przypieczętowała swój drugi
sukces. Zwycięska załoga płynęła w składzie Patryk Zbroja, Marek
Prokopiak, Maciek Gonerko i Krzysztof Żełudziewicz.
Pełne wyniki regat Świnoujście Match Race 2019:
1. Patryk Zbroja - Klub Sportowy Dobra Marina
2. Jelmer van Beek - Team Dutch Wave
3. Przemysław Tarnacki - Albert Riele Sailing Team
4. Matt Whitfield - Dragon Racing
5. Piotr Harasimowicz - HRMRacing Team
6. Rafał Sawicki - Sawicki Racing GSC Yachting
7. Igor Tarasiuk - Youth HRMRacing Team
8. Emil Kjaer
9. Jens Hartwig - HARTWIG Match Team
10. Szymon Szymik - Szymik Racing
11. Bernardo Low-beer

fot. Robert Hajduk
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WIATR I WALKA
W SOPOCIE
TRZY MOLA 2019
15-16 czerwca 2019 w Sopocie odbyły
się Regaty Pucharu Polski Katamaranów
„Trzy Mola”. Jakub Surowiec i Katarzyna
Goralska okazali się najlepsi w klasie
Open, a zwycięstwo w A klasie
przypadło Maciejowi Żarnowskiemu.
Organizatorem regat był Uczniowski
Klub Sportowy Navigo.
W regatach wzięły udział 34 załogi. Zgodnie z planem
rozegrano 6 wyścigów, po 3 każdego dnia. W sobotę wiał
nie za duży, stabilny wiatr od morza, ale fala w stosunku do
siły wiatru była duża i miała wpływ na żeglugę. Natomiast
w niedzielę zgodnie z prognozą wiał szkwalisty wiatr od
lądu. Najsilniejsze podmuchy wiatru osiągały ponad 20
węzłów. Wiatr kręcił i taktycznie były to bardzo wymagające warunki do żeglugi, nie obyło się bez wywrotek i awarii
sprzętowych. W tych warunkach najlepiej poradzili sobie
Jakub Surowiec i Kasia Goralska żeglujący na Nacrze 17,
którzy wygrali klasyfikację Open. W klasie A najlepiej

SILNA OBSADA
W ŻEGLARSKIM
PUCHARZE TRÓJMIASTA

fot. materiały prasowe

poradził sobie Maciej Żarnowski, który pokonał doświadczonego Jacka Noetzla. W klasa Hobie pierwsi na podium
stanęli Wiktoria Osowska i Alex Wysocki, a w Hobie 16 Spi
Zuzanna Szadziul i Szymon Cierzan.
Warto wspomnieć też o ekologicznej inicjatywie. Tuż po wyścigach, uczestnicy regat wzięli udział w ogólnoświatowej akcji
„Sailors for the Sea” i pozbierali śmieci wokół klubu i na wydmach. Regaty „Trzy Mola” organizowane są przez Uczniowski
Klub Sportowy Navigo pod patronatem miasta Sopotu oraz
pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.

55 jachtów w 8 kategoriach rywalizowało
w Żeglarskim Pucharze Trójmiasta. Żeglarze
ścigali się zarówno w krótkich wyścigach,
jak i na trasie Gdańsk – Sopot – Gdynia.
Najliczniej i najsilniej obsadzona była klasa Open3, czyli jednostek o długości powyżej 11 metrów. W stawce było 11 jachtów, a zwyciężcą klasy
został 44 stopowy „Scamp27” prowadzony przez Witolda Karałowa. Wyprzedził m.in. „Selma Racing” pod dowództwem Artura Skrzyszowskiego i „Globe” Zbigniewa Gutkowskiego. „Selma Racing” to 15 - metrowa
jednostka, która w tym roku po raz kolejny wystartuje w słynnych regatach Fastnet u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Z kolei „Globe” to już 28 – letni,
ale bardzo utytułowany 60 - stopowy jacht. W latach 90. wygrał Vendee
Globe i zajął drugie miejsce w Transat Jacques Vabre, a z Gutkowskim
w 2011 roku wywalczył drugie miejsce w Velux 5 Oceans.
Klasę Open 1 (do 9 metrów) wygrał 77 Racing Piotra Tarnackiego,
a Open 2 (9-11m) One & Only sterowany przez Michała Korneszczuka.
Klasa ORC została decyzją sędziów podzielona na dwie grupy ORC1
i ORC2. W ORC 1 wszystkie wyścigi wygrał Piotr Adamowicz na jachcie
Neoprofil i tym samym został zdobył nagrodę główną czyli puchar
Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. W ORC2 wygrała załoga Łukasza
Trzcińskiego na jachcie PGO Goodspeed.
Organizatorem regat jest Premium Yachting
i Pomorski Związek Żeglarski.

fot. Gwidon Libera
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POLSKA
Z BRĄZOWYM
MEDALEM
Podobnie jak rok temu polscy żeglarze wywalczyli w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata brązowy medal. W Corpus Christi w Stanach Zjednoczonych na trzecim stopniu
podium w klasie 420 stanęli Kacper Paszek i Bartosz Reiter,
a w Gdyni ich sukces w klasie Laser Radial powtórzył Tytus
Butowski. 18-letniego Polaka wyprzedzili Turek Yigit Yalcin
Citak oraz Australijczyk Zac Littlewood. W tej samej klasie
Julia Rogalska zajęła 12. pozycję, a najlepsza w gronie 47
zawodniczek okazała się Włoszka Chiara Benini Floriani.
Biało-czerwoni wywalczyli jeszcze trzy lokaty w czołowej
dziesiątce. Ich autorami byli deskarze Karina Filip i Kamil Manowiecki, którzy zajęli odpowiednio ósmą i szóstą pozycję. W klasie RS:X rywalizowało 20 dziewcząt i 29 chłopców, a najlepiej
radzili sobie Linoy Geva z Izraela i Francuz Fabien Pianazza.
Ponadto w klasie 420 w gronie 30 załóg siódme miejsce
przypadło Patrykowi Kosmalskiemu i Tomaszowi Lewan-

Tytus Butowski w klasie Laser Radial wywalczył
w Gdyni brązowy medal podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Świata World Sailing. Powtórzył tym
samym wynik Polaków z zeszłego roku.

dowskiemu. Amelia Linowska i Julia Chmiela uplasowały się
w stawce 24 ekip na 20. pozycji. Triumfowali Seb Menzies
i Blake McGlashan z Nowej Zalendii oraz Amerykanie Madeline Hawkins i Yumi Yoshiyasu.
Złote medale w klasie Nacra 15 zdobyli Australijczycy Will
Cooley i Rebecca Hancock. Wśród 21 duetów rodzeństwo
Maja i Oskar Niemira zostało sklasyfikowane na 12. miejscu.
25 dziewczęcych i 28 męskich duetów rywalizowało w klasie
29er. Karolina Żurek i Agata Wilczewska zajęły 18., a Sławomir Kapałka i Jakub Gołębiowski 21. lokatę. Zwyciężyli Berta
Puig i Isabella Casaretto ze Stanów Zjednoczonych oraz
Norwegowie Mathias Berthet i Alexander Franks-Penty.
W mistrzostwach ścigało się 409 żeglarzy z 66 z państw.
W Gdyni ruszyła kolejna wielka impreza – Volvo Gdynia
Sailing Days.

fot. Robert Hajduk

fot. Robert Hajduk
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X REGATY
O PUCHAR
TRZECH
MARSZAŁKÓW

53 załogi ścigały się na wodach Zalewu
Wiślanego wokół Fromborka i Tolkmicka
w ramach jubileuszowych, dziesiątych
Międzynarodowych Regat o Puchar
Trzech Marszałków. Zawody zaliczane są
do Pucharu Bałtyku Południowego oraz
Grand Prix Zalewu Wiślanego.

roką (JK Elbląg), natomiast w trzeciej grupie najlepszy był jacht
„Vega” z Sergeyem Zhadobko (JK Ost-West). Przeprowadzono
dwa zaplanowane wyścigi – długi ok. 20 Mn i krótszy ok. 15
Mm w trudnych i wymagających warunkach.

Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków to wydarzenie, które integruje nie tylko żeglarzy, ale także województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz rosyjski Obwód
Kaliningradzki. Regaty co roku odbywają się na wodach Zalewu Wiślanego. Są okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale
i towarzyskich spotkań.

Oprócz dorosłych, w ramach regat rywalizowało także 30 jednostek klasy Optymist i Laser 4,7, które ścigały się na wodach
Zalewu Wiślanego przy Tolkmicku. Pogoda była iście żeglarska,
przez dwa dni trwania wyścigów świeciło słońce i było dość
wiecznie. W drugim dniu regat w sobotę, zarówno dla dorosłych
jaki i dzieci wyścigi rozpoczęto w Tolkmicku. Wyznaczona trasa
dla jachtów kabinowych wyniosła około 15 NM, a młodzi żeglarze pływali po tej samej trasie co w dniu poprzednim.

W zawodach wystartowały 23 załogi podzielone na 3 grupy
według współczynnika KWR. Załogi jachtów kabinowych swoją
rywalizacje rozpoczęły we Fromborku. W pierwszej grupie
zwyciężył jacht „Litwinka 2” ze sternikiem Marianem Drabińskim
(MKŻ DAL Frombork), w drugiej „Berbeć 2” – z Ryszardem Se-

Po oficjalnym zakończeniu regat odbył się festiwal szantowy.
Dla żeglarzy i mieszkańców Tolkmicka zagrali The Nierobbers,
Roman Tkaczyk, „Perły i Łotry” oraz Anna Ciaszkiewicz. Regaty
są wpisane w kalendarz Pucharu Bałtyku Południowego oraz
Grand Prix Zalewu Wiślanego.
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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
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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

oferujemy produkty marek m.in.
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