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SKOKIEM W IGRZYSKA
Duńczyk, Nick Jacobsen poleciał na wysokość 277 metrów. Dodam, że
to nie pilot, ale kitesurfer, który wzniósł się na taką wysokość ciągnięty
za jachtem Team Brunel. To kolejny rekord wysokości w kiteboardingu. Wcześniej na wysokość 244 metrów poleciał Jesse Richman. W
Polsce czołowym lotnikiem jest Victor Borsuk, który we wrześniu ubiegłego roku poleciał w Rewie na wysokość 68 m, z tym, że u niego siłą
napędową był samochód. Wygląda na to, że na naszych oczach rodzi
się nowa konkurencja. Zresztą kiteboarding jak mało która dyscyplina żeglarska wręcz pęka od kreatywności jej zawodników. Pierwotne,
klasyczne ściganie już dawno zostało przysłonięte przez skoki, tricki i
loty, a popularność zyskują kolejne wariacje – tym razem na lądzie, jak
choćby snowkite, czyli deska z latawcem na śniegu.
Podążając tym tropem ciekaw jestem jak by wyglądała wariacja wymienionych wcześniej wariacji, czyli połączenie snowkite z lotami na
wysokość. Mam tutaj na myśli skoki na desce z latawcem na skoczni
zbliżonej do narciarskiej. Sama deska nie poleciała by pewnie dalej niż
narciarz, bo ustawiony bokiem deskarz ma mniej powierzchni nośnej
niż skoczek narciarski. Ale z latawcem to już inna sprawa. Tutaj odległość jest trudna do przewidzenia, ale na pewno byłaby wielokrotnie
dłuższa od skoków narciarzy. Z kolei, by – jumperkitesnowsurferzy, bo
tak chyba należy ich nazwać - nie lecieli jednak bez końca należałoby
ograniczyć im wysokość na jaką mogliby się wznieść, bo tutaj póki co
nie ma żadnego limitu. Z pewnością czekają nas kolejne rekordy wysokości, zapewne z coraz bardziej wyrafinowanym sprzętem, maskami
tlenowymi itd. Tak więc ograniczenie wysokości byłoby konieczne. A
jury mogłoby oceniać nie tylko odległość, ale i także styl lotu jumperkitesnowsurfera. Proponowaną dyscyplinę można oczywiście modyfikować w dowolny sposób. Jeżeli przyjąć, że takie loty trwałyby
przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście sekund można zawodników
wyposażyć w łuki, tak, by połączyć to ze strzelaniem do tarczy.
Kosmiczny pomysł? Z pewnością tak. W dzisiejszym sporcie nie ma
jednak ograniczeń, muszą być tylko chętni, a przede wszystkim kasa
połączona z lobbingiem. To ostatnie wydaje się czynnikiem decydującym – nie w tym czy dany sport będzie popularny, ale z pewnością w
tym czy stanie się dyscypliną olimpijską. Trudno nie mieć innych wniosków obserwując nieustanne przepychanki wokół igrzysk, także wokół
żeglarstwa. Wiadomo jakie klasy będą na najbliższych igrzyskach, ale
już zestaw na kolejne (aktualnie chodzi o Paryż 2024) jak zwykle jest
w toku dyskusji. Jak zwykle konfrontuje się deskarzy z RS:X z kajciarzami. Pierwsi dość często myślą, że mogą stracić olimpijski status
przez kajta. A drudzy po prostu chcą się tam dostać. Oczywiście powinni być jedni i drudzy. To dyscypliny niezwykle popularne, relatywnie
powszechne jeżeli chodzi o żeglarskie klasy. Podobnie z innymi klasami, nikt nie jest pewny. O wpływy walczą producenci i lobbyści. Niech
zgadnę, gdyby teraz taka Coca - Cola nagle zaplanowała wydawać
rocznie 500 mln USD na jumpkitesnowboarding połączony ze strzelaniem z łuku to taka konkurencja miałaby szansę trafić na IO?
Inne pomysły jakie pojawiają się w World Sailing to tworzenie kolejnych po Nacrze 17 klas damsko – męskich. Jasne, wiem, że mamy
XXI wiek, ale póki co różnice biologiczne mężczyzn i kobiet nie zatarły
się. Jedna z nich jest ta związana z wielkością i siłą fizyczną. Być może
kiedyś nie będziemy się już różnić, będziemy wybierać sobie dowolnie
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płeć i narządy płciowe, a nawet hodować ogon, rybie łuski, skrzela i
smocze skrzydła, ale póki co tak nie jest. Stąd fajnie byłoby utrzymać
podział na klasy damskie i męskie, a te mieszane wprowadzać i owszem, ale może jako trzecie. Tak jak jest np. w tenisie. Postęp tak, ale
nie za wszelką cenę.
Na koniec z zupełnie innej beczki. Na okładce Roman Paszke. Kawał
historii polskiego żeglarstwa oceanicznego i regatowego. Listą swoich przygód, pomysłów, sukcesów, a czasem i słabszych momentów
mógłby z pewnością obdzielić tyle osób ile liczy załoga Daru Młodzieży. Rywalizację z zachodnimi teamami podjął jeszcze w siermiężnym
PRL-u, a w latach 90. jako pierwszy w Polsce zaczął budować profesjonalne, nowoczesne projekty regatowe. Nam opowiedział nie tylko
o tym co było, ale o tym co dopiero będzie. Zapraszam do czytania!

Michał Stankiewicz
styczeń - luty 2018
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RS:X ZNÓW POD MUREM
Ostatnio zadano mi pytanie czy nie
jest tak, że RS:X cierpi na przypływ
świeżej krwi? Jaką propozycję ma
windsurfing dla młodych zawodników? Czy RS:X – klasa z zasadami
jest w stanie obronić się we freestyle'owym środowisku kite’a?
Zacznę od końca. Uważam, że na
igrzyskach olimpijskich powinien
znaleźć się zarówno windsurfing, jak
i kite. Kierunek światowej federacji
żeglarskiej World Sailing jest jednak
inny, a ostatnie doniesienia odnośnie
planu na zmianę klas na Igrzyska
2024 spowodowały, że po raz kolejny
windsurfing olimpijski został przyparty
do muru. Zastanawiamy się, czy jest
to taka sama gra jaka miała miejsce
przed IO w Londynie, gdzie podobnie
jak teraz, kitesurfing miał zastąpić
windsurfing, czy tym razem World Sailing nie zmieni już zdania.

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

Jednak niewiele osób wie, że kite w formie, w której został zaproponowany
na igrzyska to zupełnie co innego niż
ten, który z reguły widzimy na plaży
czy w powietrzu. Podobnie jest z windsurfingiem olimpijskim. Paradoksalnie
liczby zawodników w aktualnie rozgrywanych zawodach pucharu świata
i mistrzostwach świata w windsurfingu zdecydowanie górują nad kitem.
Spójrzmy obiektywnie na bieżącą sytuację. Teraz World Sailing proponuje
kitefoila, w którym obecnie w mistrzostwach świata startuje 40 zawodników, a ściga się zaledwie 75% stawki,
ponieważ 25% z nich kończy tylko połowę wyścigów. Z kolei w windsurfingu
olimpijskim na mistrzostwach świata
startuje 100 zawodników z czego 95%
kończy wszystkie wyścigi.
Pod lupę weźmy też niezwykle popularny gender. Kobiety w kitefoilu są
klasyfikowane razem z mężczyznami,
ponieważ z reguły jest ich mniej niż 5.
Natomiast w windsurfingu poza 100
mężczyzn startuje 60 kobiet na bardzo
zbliżonym do siebie poziomie.
Jakie i ile latawców będzie się używać
na kite? Nie wiadomo. Jakie i ile foili
i desek będzie można używać? Nie
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wiadomo. W klasie RS:X wszystko jest
jasne. Każdy ma taki sam sprzęt, na
zawodach można używać jedną deskę
i jeden żagiel. Jakość sprzętu może
nie jest idealna, ale każdy wie czego
może się spodziewać. W kitefoilu trwa
wyścig zbrojeń i co dwa miesiące lub
częściej coś ulega zmianie. Czy w ciągu 6 lat w kitefoilu uda się wszystko
unormować? Miejmy nadzieję, że tak.
Życzyłbym sobie tylko, żeby poza medialnością, światowa federacja żeglarska World Sailing wzięła jeszcze pod
uwagę chociażby wymienione przeze
mnie czynniki, które składają się na
stabilną i mocną klasę olimpijską jaką
jest RS:X.
Z kolei porównując kite i wind w odsłonie nieprofesjonalnej, patrząc dzisiaj na większość spotów nie trudno
zauważyć, że kitesurfingu jest więcej,
więc siłą rzeczy jest obecnie bardziej popularny. Głównym powodem
jest właśnie zainteresowanie danym
sportem czy klasą żeglarską oraz
medialność. Kite jest zdecydowanie
łatwiejszy w nauce od windsurfingu
i właśnie to powoduje, że więcej osób
zaczyna na nim pływać. Po kilku godzinach nauki na kite prawie każdy pływa
w ślizgu, co na windsurfingu wymaga
kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu
godzin. Młodzież chętniej wsiada na
kite’a, ponieważ nie muszą trenować
po kilka lat żeby oderwać się od wody
czy spróbować jakiegoś aktualnie
wylansowanego w mediach społecznościowych tricku. Czy doczekamy
się swoistego renesansu windsurfingu? Powoli na spotach pojawiają się
pierwsze windfoile, ale czy będzie to
prawdziwa rewolucja? Czas pokaże.
Póki co faktem jest, że jeżeli sam mam
wolną chwilę i dostępny sprzęt, to idę
popływać na kitefoilu, czego amatorzy
windsurfingu prawdopodobnie nie robią z RS:X-em.

Przemysław
Miarczyński
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PASJA, KTÓRA
PRZERADZA SIĘ W MIŁOŚĆ
Kiedyś brałem udział w regatach Velux,
które w swojej historii pochłonęły kilka
ofiar śmiertelnych. Nie brakowało też
desperackich, ale szczęśliwie zakończonych akcji ratunkowych, gdy Mike
Golding wyciągnął z wody swojego głównego konkurenta Alexa Thomsona. A kilka godzin później także jego jacht uległ
uszkodzeniu i obu musieli ratować organizatorzy. Niewygodę związaną z życiem
na ciasnej łódce pośrodku oceanu możemy sobie tylko wyobrazić i uwierzcie, nie
są to miłe wizje. Gdy możesz liczyć tylko
na siebie, zaczyna działać instynkt przetrwania. Mózg wyłącza ból.
Siłą rzeczy bliska stała mi się cała sytuacja z Nanga Parbat. Nie mnie oceniać
czy Tomek Mackiewicz zachował się
słusznie czy też nie. Wiem natomiast
jakie emocje targają człowiekiem w jego
nienaturalnym środowisku. Tak jak ocean
jest dla człowieka obcym środowiskiem,
tak samo wspinaczka powyżej 7000 metrów. Oczywiście jest szereg różnic jak
warunki pogodowe, przewidywanie prognozy, tlen, okoliczności, ale ryzyko w obu
przypadkach jest wpisane w ten sport.
Wiem, że zarówno żeglarze samotnicy,
jak i himalaiści, starają się realizować
swoją pasję w sposób bezpieczny i przemyślany, by unikać niepotrzebnego ryzyka. Na pewno są to sporty niebezpieczne,
ale to po prostu pasja, która później przeradza się w miłość. Ktoś kto tego nigdy
nie doświadczył, nie jest w stanie tego
zrozumieć.
Dlaczego to robimy? Dlaczego śrubujemy kolejne rekordy? Dla tego samego, dla
czego Armstrong lądował na księżycu.
Człowiek po prostu ma potrzebę eksploracji. Ten, który siedzi na kanapie, mógłby
to uszanować i raz sprawdzić na własnej
skórze jak to jest, gdy wyjdzie się ze swojej strefy komfortu.
Dlaczego ludzie ryzykują swoje życie, by
kogoś ratować? Po prostu mają empatię.
Poza tym to jest wpisane w standard.
Najbliższą pomoc jaką możesz uzyskać
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to pomoc, która przyjdzie od pierwszego lepszego na wodzie rywala. Tak jak
w moim wypadku w połowie piątego
etapu regat Velux z Charleston do La Rochelle brytyjskiemu zawodnikowi groziło
zatopienie jachtu, bez zastanowienia
ruszyłem mu z pomocą. W środku nocy
zadzwonił do mnie dyrektor regat z informacją, że Stanmore-Major ma włączony
EPIRB i nie można się do niego dodzwonić. Poprosił, żebym do niego popłynął.
Takiej prośbie się nie odmawia. Kiedy już
byłem mniej więcej milę od teoretycznej pozycji Chrisa, dowiedziałem się, że
alarm został odwołany, a my możemy
wracać do przerwanego wyścigu. Mówi
się, że organizatorzy nieustannie monitorują sytuację uczestników i są w każdej
chwili gotowi do rozpoczęcia akcji ratunkowej. Ta świadomość pomaga, ale
jak pokazuje życie prawda jest taka, że
najczęściej są oni poza zasięgiem śmigłowców i akcja ratunkowa może trwać
bardzo długo.

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.

Podziwiam Bieleckiego i Urubko, to czego dokonali w tak krótkim czasie jest
niesamowite. Zdawali sobie sprawę, że
przy akcji ratunkowej narażali własne życie, a mimo wszystko zrobili, co do nich
należy. Wiem jak czuje się człowiek, gdy
jest sam w środku niewyobrażalnego
żywiołu. Poza wszystkimi elementami
nabytymi, zawsze, ostatnim czynnikiem
decydującym o powodzeniu jest szczęście. Idealnym komentarzem będą słowa
Mackiewicza: „Człowiek jest tylko mocny w stosunku do drugiego człowieka.
W pyskówkach, w przekomarzankach.
Często opiera swoją wartość na materii,
która przecież, jak wiadomo – a to w górach najlepiej widać – jest po prostu tymczasowa, zresztą jak i sam człowiek”.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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PSY SZCZEKAJĄ,
KARAWANA JEDZIE DALEJ
Nie sposób nie odnieść się do zamiarów World Sailing (WS), który po
raz kolejny zamierza wprowadzić zmiany w klasach olimpijskich, tym
razem na IO w Paryżu w 2024. W poniższym felietonie chciałbym poruszyć kwestię memu sercu najbliższą, czyli zastąpienia klasy RS:X
kiteracingiem, bo taki wszak jest docierający do nas przekaz medialny,
niekoniecznie prawdziwy. Całe to zamieszanie, deklaracje, listy, petycje,
spekulacje - przypominają mi sytuację z maja 2012 r., kiedy kiteracing
stał się na pół roku sportem olimpijskim.
Wszystko co się wokół tego w tej chwili dzieje to decyzje „polityczne”,
na które niestety nie mamy większego wpływu. Strategia oraz działania WS są kompletnie niezrozumiałe dla ogółu. Mam natomiast
świadomość, że za konkretnymi decyzjami stoją niemałe pieniądze
oraz lobbing poszczególnych grup interesów. Natomiast konfrontacja:
windsurfing vs kitesurfing, doprowadza do niepotrzebnych animozji
między dwoma środowiskami. Niestety właśnie media „podkręcają”
taką atmosferę. Sami zawodnicy na poziomie wyczynowym, których
bezpośrednio dotyczy ta sprawa, nie podchodzą do tego aż tak emocjonalnie, robią swoje. Jeżeli będzie trzeba, zmienią klasę i dalej będą
się ścigać. Konkurencja będzie jedynie większa i nie wszyscy się w tym
odnajdą. Dojdą nowe twarze i „karawana będzie jechać dalej”. Nie należy jednak zapominać o klubach, dla których taka transformacja może
okazać się dużo trudniejsza.
Środowiska wind i kite, mimo różnic sprzętowych są bardzo pokrewne,
często są to ludzie uprawniający z powodzeniem obie dyscypliny, kajciarze to przecież bardzo często „byli” windsurferzy. Uważam, że windsurferom bliżej jest do kitesurferów, niż chociażby do fina, czy lasera.
Z tego właśnie powodu w tym całym wyścigu o medale olimpijskie,
te dwa środowiska powinny połączyć siły i komunikować się jednym
głosem: „jesteśmy młodzi, innowacyjni, dynamiczni, kolorowi, to nas
chcą media pokazywać i to nasze dyscypliny są powszechnie uprawiane na świecie”.
Oczywiście, jeżeli o mnie chodzi to jak najbardziej utrzymałbym windsurfing na IO, ale obowiązkowo jako klasę „latającą”. Swoją drogą RS:X
sam sobie „strzela” samobója. Już dawno ta ciężka, przestarzała konstrukcja powinna przejść metamorfozę i zacząć latać (niekoniecznie
jednak jako RS:X Convertible, bo to kolejny monopol). Windfoil powinien mieć swój debiut już w Tokio 2020, ale decydenci przespali temat.
Wszystko powyższe jest w moim mniemaniu wypadkową tego, że WS
nadal jest w większości zramolałą instytucją, dla której wprowadzanie
jakichkolwiek zmian jest po prostu niewygodne. We władzach pojawiają się co prawda nowi, młodzi ludzie z otwartymi umysłami, ale w obliczu potężnego lobbingu są jak na razie mało skuteczni.
Kiteracing natomiast już dawno powinien być klasą olimpijską. Od kilku lat ścigamy się na wysokim poziomie organizacyjno- sportowym,
jesteśmy najszybszą klasą regatową na świecie, jednocześnie najtańszą, kompaktową i mobilną, i co ważne, powszechnie uprawianą. Jak
do tej pory (od 2012 r.) wszystkie zaplanowane regaty rangi MŚ, ME
czy PŚ udało się rozegrać, nie było żadnych odwołanych z powodu
braku wiatru. Ścigaliśmy się przy wiatrach od 5 do 40 knts, onshore,
offshore, w najróżniejszych miejsach na świecie. Do szczęścia braku-
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je wprowadzenia sprzętu w koncepcji „white board”. Takie rozwiązanie „zamroziłoby” sprzętowy wyścig zbrojeń, jednocześnie angażując
wielu producentów i ograniczając praktyki monopolowe (casus RS:X).
Argumentów za wprowadzeniem kiteracingu na IO jest dużo więcej.
Dla osób na bieżąco obserwujących „scenę” kiterace, widoczna gołym
okiem jest dominacja Francuzów. Oczywiste zatem, że mając najliczniejszą oraz najmocniejszą flotę na świecie w kiteracingu, Francuzi
jako gospodarze IO będą zabiegać o wprowadzenie kajta do programu
igrzysk, to przecież „murowany” medal, a może nawet i medale.
Wiele osób zastanawia się czy nie lepiej byłoby chociażby zrezygnować z Finna, na którym pływa zaledwie garstka osób w porównaniu
z windsurfingiem czy wciąż rosnącym w sile kitesurfingiem. Podejmowano już takie próby, jeden z naszych czołowych finnistów oficjalnie
żegnał się już z klasą, zresztą w bardzo oryginalnym stylu. Okazało się,
że to falstart. Nie mi oceniać, co jest lepsze, a co gorsze, bo trzeba by
zadać kolejne pytanie: dla kogo lepsze, a dla kogo gorsze? Uważam,
że z jednej strony nie można zawodnikom robić przysłowiowej wody
z mózgu i żonglować ich karierami w imię własnych interesów. Z drugiej natomiast, zawodnicy powinni mieć świadomość nieuchronności
zmian sprzętu, czy formatów, tym bardziej w dzisiejszych, dynamicznie
zmieniających się czasach. Dzisiaj wszystko jest koniunkturalne, można się na to obrażać albo zaakceptować i próbować zaadoptować. Wystarczy spojrzeć na akweny, plażę, obserwować, na co młodzież w tej
chwili łapie „zajawę”. Na pewno nie jest to klasyczne żeglarstwo. Jeżeli
żeglarstwo chce być atrakcyjne, ciekawe i zrozumiałe w dzisiejszych
czasach, w których społeczeństwo jest permanentnie ogłupiane tanią,
tandetną rozrywką serwowaną przez media, musi się zreformować.
I to jest właśnie zadanie WS.
Idealnie byłoby, gdyby kajt wprowadzany był na IO przez własną federację (IKA) jako kolejny event, a nie musiał „wyszarpywać” medalu
z WS. Sytuacja jest o tyle dziwna, że z jednej strony WS wciągnęło
kiteracing do grona zarządzanych przez siebie dyscyplin żeglarskich,
z drugiej strony, nie chce wygospodarować dla kajta medalu olimpijskiego. Wszystko co się w tej chwili dzieje w wewnątrz WS, odbywa
się pod wpływem nacisków ze strony MKOL, które oczekuje od żeglarstwa wspomnianej atrakcyjności, dynamiki i nowoczesności. W takie
potrzeby idealnie wpisuje się właśnie kiteracing i windsurfing. Mam
wrażenie, że w obecnym status quo, w rozgrywce z reklamodawcami
oraz MKOL, to bardziej WS potrzebuje kajta w swojej „talii kart” niż kajt
przynależności do WS.
Dla mnie jako trenera kadry Polski kiterace, scenariusz zakładający zamianę windsurfingu na kajta nie jest wymarzony. Łańcuch pokarmowy
jest znany i oczywisty, być może dla niektórych brutalny. Substytutem
konfliktów zbrojnych rozgrywających się w dawnych czasach jest
w tej chwili „ucywilizowana” wojna, która odbywa się na arenach sportowych. To „wojna” o medale olimpijskie, w której Ministerstwo Sportu
(MSiT) wydaje pieniądze na zbrojenia, aby wygrać tę wojnę. Jako instytucja państwowa dysponuje środkami finansowymi z naszych podatków, wspierając związki sportowe, m.in. PZŻ. Oczekuje medali, czyli
trofeów wojennych. Jest oczywiście sporo innych celów, m.in. rozwój
i popularyzacja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, ale to właśnie
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FELIETON

TOMEK JANIAK

czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu: aktualny Mistrz
Europy Masters i Wicemistrz
Świata Masters w kategorii kiterace (najszybsza klasa żeglarska
na świecie), a także Mistrz Polski
Masters. Trener kadry Polski.

medale dla poszczególnych związków są tym, dzięki czemu tak naprawdę są w stanie utrzymywać sport wyczynowy. Związek sportowy
koncentruje się, więc w pierwszej kolejności na wspieraniu konkurencji, które mają realną szansę wrócić z wojny z tarczą.
Kadra Polski RS:X to zawodnicy na najwyższym sportowym poziomie,
okupujący regularnie najwyższe miejsca w zawodach, zwycięzcy MŚ
i ME, medaliści IO. Nie jest tajemnicą, że w głównej mierze to właśnie
dzięki tym wynikom żeglarstwo wyczynowe ma finansowanie z ministerstwa, a co za tym idzie, szkoda by było z tego rezygnować. Łańcuch pokarmowy teoretycznie zamyka się. Decydenci w związkach
sportowych nie powinni jednak zapominać o wspieraniu rozwoju innych klas, które w przyszłości również mogą być kopalnią medali, i zapewniać „byt”. W polskim kiteracingu trenujemy i szkolimy młodych
zawodników, dla których celem długo terminowym są właśnie medale
na Igrzyskach Olimpijskich w 2024. Perspektywa niby odległa, ale jak
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najbardziej realna. Teoretycznie zdziwiłbym się, gdyby kiteracing nie
pojawił się w programie IO 2024 w Paryżu, w praktyce, jak życie już nie
raz pokazało, wszystko jest możliwe. Na tym etapie nie podniecamy
się tym za bardzo i robimy swoje. Podsumowując, przewiduje następujący scenariusz: windsurfing oczywiście zostanie w programie IO,
ale na pewno nie jako RS:X czy RS:X Convertible, tylko jako latająca
klasa typu „white board”, z formatem rozgrywania wyścigów podobnym do slalomu.
Kiteracing zadebiutuje natomiast na IO w Paryżu z jednym lub dwoma
medalami jako Formula Kite (Kite Foil) z wyścigami w formacie „short
track”. Czas pokaże. Ot, taka to moja ocena tego całego cyrku, w którym bierzemy udział.

Tomek Janiak
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ZZA KULIS
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FAKTY I MITY
MATCH
RACINGU

MACIEJ CYLUPA /
FOT. ROBERT HAJDUK / SHUTTERSAIL.COM

Wokół match racingu krąży wiele legend
i mitów. Dla jednych to „czarna magia”,
dla innych to całe życie. Czy to faktycznie
brutalna odmiana żeglarstwa? Co widzą
w tym zawodnicy? Czym są owe mecze
i czemu pływanie w nich sprawia, że wyniki
w innych regatach osiąga się dużo łatwiej?
Odpowiedzi na te pytania udziela Maciej
Cylupa,organizator wielu regat match
racingowych w Polsce.
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Match racing, czyli inaczej po prostu mecze, obrosły wieloma
legendami i mitami. Z 15 lat temu, gdy zaczynaliśmy mecze w klasie
730, doskonały żeglarz, jeden z najlepszych z jakimi miałem okazję
obcować, Zbyszek Kania, który wtedy wygrywał prawie wszystko we
regatach flotowych podsumował mecze takimi słowy: „wiesz co, to
jest dla mnie zbyt brutalne żeglarstwo”. Faktem jest, że ilość kolizji,
konieczność unikania kontaktu, porwanych żagli, głównie spinakerów, wynikająca z dużego pośpiechu przy zrzucaniu, jest w meczach
dla kibica czy początkującego meczowca szokująca. Czy to jest brutalne? Dla sprzętu na pewno tak, ale dla zawodników absolutnie nie.
Co w tym widzą zawodnicy, dla których mecze to priorytet a ściganie
flotowe to tylko dodatek? I czemu pływanie w meczach powoduje,
że wyniki w innych regatach osiąga się dużo łatwiej? Spróbuję to
wyjaśnić, ale zacznijmy od początku.
CZYM JEST MATCH RACING?
Mecz to wyścig tylko dwóch jachtów. Trasa jest prosta, najpierw halsówka, potem kurs z wiatrem, halsówka i znowu kurs z wiatrem do
mety. Wyścig trwa 10-15 minut. Zaczyna się jednak nie z sygnałem
startu, a 4 minuty wcześniej, gdy oba jachty na przeciwnych halsach,
każdy z innej strony linii startu, wpływają na pole startowe. Właśnie tu
zaczyna się faza przedstartowa, w ocenie większości, najbardziej widowiskowa. Czemu? Ponieważ mamy tylko dwa jachty, cel jest taki,
aby wystartować lepiej niż ten drugi. Proste. Nie mamy pięciu, dziesięciu czy stu przeciwników tylko jednego, co znacznie upraszcza
strategię, ale mocno komplikuje pływanie. Ten, który wpływa w pole
na prawym halsie ma przewagę i stara się zablokować, zepchnąć,
zmusić do błędu tego, który jest na lewym. Ten się oczywiście broni
i zaczyna się swoisty „taniec” dwóch jachtów, który trwa do sygnału
startu a czasem nawet i jeszcze długo po, bo nie liczy się czas startu
tylko fakt, że wystartujemy lepiej od naszego jedynego konkurenta.
Proste, prawda? Teoretycznie tak, jednak w praktyce jest to bardzo
skomplikowana faza obfitująca w niezliczone ilości zwrotów, zmian
kursu, hamowań, ruszania z miejsca, a wszystko przy minimalnych
odległościach między jachtami okraszane krzykami obu załóg i
wieloma protestami. Ktoś kto pierwszy raz ogląda dobrze obsadzone
regaty meczowe, nie może uwierzyć, że nie dochodzi do kolizji non
stop. Po prostu w meczach pływają załogi bardzo dobrze wyszkolone, zgrane, rozumiejące się bez słów. Potem następuje start, czyli
po prostu wyścig up&down. Tu znowu strategia jest prosta, bo
musimy kontrolować lub atakować tylko jeden jacht. Jednak ilość
taktycznych zagrywek jest naprawdę spora, więc ich opanowanie to
kolejny stopień wtajemniczenia. Do tego dochodzą dość zmienione
przepisy regatowe, które na początku mogą być barierą dla nowych
zawodników.

łódce, ale to i tak suma summarum w sezonie wychodzi taniej. Pisałem o tym w poprzednim numerze przy okazji podsumowania Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej.
W match racingu uczymy się też przepisów, w taki sposób, że zaczynamy je rozumieć i umieć stosować. Przez to stajemy się lepszymi
zawodnikami, bardziej efektywnie wykorzystujemy taktykę w regatach,
każdych regatach. W dodatku po regatach nie ma protestów! Jak
wygramy wyścig to definitywnie, nic się już nie zmieni. W meczach
po wyścigach po prostu mamy wolne i możemy udać się na relaks.
Wszystko dlatego, że regaty sędziowane są przez arbitrów, jednego,
dwóch lub nawet czterech na jeden wyścig. I oni na żywo, na wodzie,
natychmiast po zgłoszonym flagą proteście podejmują decyzje czy
ktoś jest winien i nakładają lub nie karę. Brzmi niesamowicie, ale tak
to działa. Kara to po prostu dodatkowy zwrot z wiatrem lub pod wiatr,
zależy na którym boku trasy wyścigu jesteśmy. Co ciekawe karę możemy wykonać w dowolnym czasie lub w ogóle nie wykonać, bo jeśli
przeciwnik również dostanie karę, to kary się zniosą i płyniemy dalej
z czystym kontem. Nie można mieć jedynie więcej niż dwie kary, bo
wtedy dostaniemy czarną flagę równoznaczną z dyskwalifikacją.
DOSKONAŁA FORMA TRENINGU
Wygląda to skomplikowanie, ale jeśli opanuje się podstawy to wszystko zaczyna być prostsze, a nasz team zaczyna działać jak dobra maszyna. Ci, którzy śledzą wyniki regat na pewno znają nazwiska polskich
żeglarzy jak: Stańczyk, Tarnacki, Zbroja, Wosiński, Szymik czy Sawicki.
To doświadczeni, doskonali żeglarze, którzy pływają w meczach od
lat. Gdziekolwiek nie wystartują, na jakiejkolwiek klasie czy regatach
flotowych są w tzw. „czubie”. Dlaczego? Bo mecze to doskonała forma
treningu regatowego na różnych jachtach (każde regaty to inne jachty
i inny organizator). W ciągu jednego meczu wykonuje się więcej zwrotów i manewrów niż przez cały dzień regat flotowych. A mecz trwa
10-15 minut i takich meczów w ciągu dnia jedna załoga płynie od 5 do
10. Ilość powtórzeń i wysoki poziom konkurencji szybko obnaża błędy i
sprawia, że zawodnicy również szybko uczą się je niwelować.
MEDIALNOŚĆ
Poza aspektami czysto żeglarskimi, mecze są jedną z najbardziej,
jeśli nie najbardziej widowiskową i medialną formą żeglarstwa. Taka
forma rywalizacji na wodzie jest przyszłością zarówno na płaszczyźnie
sportowej, jak i marketingowej. Są jedyną formą żeglarstwa, którą da
się dobrze realizować telewizyjnie i która realizuje idee „żeglarstwa
stadionowego”, czyli widocznego, zrozumiałego i interesującego dla
kibiców na brzegu. To powinno się przekładać na potencjalne fundusze
od sponsorów i komercjalizację zespołów i regat.

JAKIE SĄ PLUSY?
JAK ZACZĄĆ?
To co jest barierą na początku, okazuje się – a na to dowodów jest
tyle, ilu żeglarzy meczowych – że krok po kroku umiejętności załogi
szybko rosną i cały zespół staje się po prostu dużo lepszy. Zaczynamy pływać szybciej, manewry robimy dużo sprawniej, komunikacja
i współpraca w załodze działa, a każdy załogant rozumie jaki ma
wpływ na szybkość jachtu i końcowy sukces. Ponadto nie potrzeba
własnego sprzętu. Regaty meczowe rozgrywa się w 99% przypadkach na jachtach przygotowanych i podstawianych przez organizatora. W dodatku jak coś się zepsuje czy urwie, organizator na wodzie
dostarcza serwis, który tym się zajmuje. To bardzo wygodne, bo na
regaty przyjeżdżamy z plecakiem, ciuchami i kosmetyczką. No i z
pieniędzmi na wpisowe, bo każdy kij ma dwa końce. Za jacht i serwis
trzeba zapłacić trochę więcej wpisowego niż na regatach na swojej
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Zawsze powtarzam, że wystarczy chcieć. Organizowane są tzw. kliniki
(z ang. clinics), czyli meczowe szkolenia z teorii i zajęcia na wodzie
prowadzone przez doświadczonych trenerów, zawodników i arbitrów. To
najlepszy start. Można podglądać innych, środowisko jest bardzo przyjazne i chętnie pomaga. Jest wiele regat w Polsce i za granicą, o różnych
poziomach sportowych, od grade 5, czyli takich regat klubowych, szkoleniowych przez grade 4, 3 do grade 1, gdzie spotkamy się z zawodnikami
zawodowymi z czołowej 10 czy 20 rankingu Pucharu Świata. Jednak to
już kolejne kroki. Sam udział w takim szkoleniu daje tak dużo wiedzy teoretycznej i praktycznej, że efekty widać od razu na najbliższych regatach
flotowych na swojej ukochanej łódce z gronem znajomych konkurentów.
Będą zdziwieni, że pływacie szybciej i lepiej? Na pewno.
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SZTORMOWY
WINDSURFING
KLAUDIA KRAUSE / FOT. SEBASTIAN MARKO
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Już kolejny rok z rzędu łowcy sztormów czekają na swoją okazję.
Stawką jest wygranie Red Bull Storm Chase, najbardziej ekstremalnych
zawodów windsurfingowych na świecie. Być może uda się im tej zimy.
Red Bull Storm Chase to najbardziej ekstremalne zmagania windsurferów na świecie.
Co najciekawsze, nie da się przewidzieć,
gdzie dokładnie uderzy największy sztorm,
dlatego nie są ograniczone do czasu ani
miejsca. Warunki do przeprowadzenia
zawodów to wiatr o sile dochodzącej do 100
km/h, generujący nawet 12-metorwe fale.
120 godzin przed jego uderzeniem zawodnicy dostają pierwszy sygnał do mobilizacji.
Po niespełna dobie organizatorzy wskazują
już dokładną lokalizację. 72 godziny przed
nadejściem warunu windsurferzy zaczynają
pakowanie i swoje przygotowania. Okno
czasowe na rozegranie zawodów rozpoczęło
się 5 stycznia 2018 i potrwa do 17 marca.
O tytuł windsurfingowego pogromcy
największych sztormów świata walczyć
będzie 8 zawodników - czterech finalistów
z ostatniego Red Bull Storm Chase - Leon Jamaer, Dany Bruch, Marcilio Browne i Thomas
Traversa i czterech z dziesięciu nominowanych, m.in. Philip Köster, PWA Wave World
Tour champion i Kai Lenny, który imponuje
na każdej desce na jaką wsiądzie.
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Czego będzie szukać ekipa organizująca
zawody? Wiatru wiejącego z prędkością 100
km/h i fal wyższych niż windsurfingowe
maszty. Nagradzane będą punkty za wysokość, styl, kreatywność, i przede wszystkim
okiełznanie największych fal. Uczestnicy
Red Bull Storm Chase oceniani będą przez
światowej sławy jury związane z Professional Windsurfing Association's działające pod
przywództwem sędziego głównego - Duncana Coombs'a. Konkurs odbędzie się w ciągu
dwóch dni, jeśli pozwolą na to warunki.
Ostatnia edycja Red Bull Storm Chase odbyła się 2014 roku w miejscowości Cornwall
w Anglii. Wszystko wskazywało na to, że
w zeszłym roku zawody się odbędą, jednak
z powodu braku odpowiedniego sztormu,
zostały przeniesione na rok 2018. Obrońcą
tytułu cały czas pozostaje Francuz Thomas
Traversa. Czy ponownie odniesie triumf? Kto
okaże się najlepszym pogromcą sztormu
na naszej planecie? Pozostało nam czekać
i trzymać kciuki, by tym razem Posejdon
pokazał swe prawdziwie mroczne oblicze.
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fot. materiały prasowe
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Majorka – PŚ
Złoto - RS:XK I RS:X M (Klepacka, Tarnowski)
Srebro - 470K (Skrzypulec/Ogar)

Santander - PŚ
Srebro - 49er (Przybytek/ Kołodziński)

Heres - PŚ
Złoto - RS:X K (Klepacka)
Srebro - RS:X M (Myszka)

Gamagorii - PŚ
Złoto - 470 (Skrzypulec/Gliszczynska)
Złoto - RS:X M (Paweł Tarnowski)
Brąz - 49er (Przybytek/Kołodziński)

MEDALE
2017
W ciągu minionych 12 miesięcy, reprezentanci
Polski konkurencji olimpijskich zdobyli 9 medali
złotych, 7 srebrnych i 2 brązowe. Najwięcej
laurów zgarnęła sterniczka Agnieszka Skrzypulec
(SEJK Pogoń Szczecin), która w klasie 470 razem
z Irminą Mrózek Gliszczynską (ChKŻ Chojnice)
została mistrzynią świata, a w parze z Jolantą
Ogar (AZS AWFiS Gdańsk) wywalczyła brązowy
medal mistrzostw Europy.
W sumie w 2017 roku reprezentanci kadry narodowej seniorów konkurencji olimpijskich w imprezach rangi międzynarodowej zdobyli łącznie
18 medali, w tym 9 złotych. Z kolei rok wcześniej,
w sezonie 2016 uzyskali taką samą liczbę medali,
tylko o 3 złote krążki więcej. Czy magiczna 18 pojawi się też w nadchodzącym 2018? Zobaczymy.
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Aarhus - Test event
Srebro - RS:X M (Paweł Tarnowski)
Srebro - 470 (Skrzypulec/Gliszczynska)

Kieler Woche
Srebro - 470 (Skrzypulec /Gliszczynska)
Srebro - 49er (Przybytek/Kołodziński)

Mistrzostwa Europy
Złoto - RS:X K (Klepacka)
Złoto - Hansa 303 (Piotr Cichocki)
Brąz - 470K (Skrzypulec/Ogar)

Mistrzostwa Świata
Złoto - 470 (Skrzypulec/Gliszczynska)
Złoto - Hansa 303 (Piotr Cichocki)
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fot. Robert Hajduk

Zawodnicy klas
nieolimpijskich,
którzy w minionym
sezonie zdobyli
liczne medale
rangi mistrzostw
świata i Europy.

KLASA LASER RADIAL
Magdalena Kwaśna - 26.7–2.8
NIEUWPOORT. MMŚ kl. Laser Radial, BRĄZ
Wiktoria Gołębiowska Gdynia 06.07 – 13.07
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
Klasy Laser Radial, ZŁOTO
Wiktoria Lehmann Gdynia 06.07 – 13.07
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Klasy Laser Radial, BRĄZ
Marcin Rudawski 19–26.8
MEDEMBLIK. MŚ kl. Laser Radial, ZŁOTO
Wojciech Klimaszewski Gdynia 06.07 – 13.07
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Klasy Laser Radial, BRĄZ
KLASA LASER STANDARD
Maciej Grabowski 12–19.9 SPLIT. MŚ kl. Laser, ZŁOTO
KLASA 420
Jakub Gołębiowski/Filip Szmit 13.08
Riva del Garda, Mistrzostwa Europy Juniorów U17, BRĄZ
KLASA OPTIMIST
Igor Kuczys 05.08
Burgas, Mistrzostwa Europy w klasie Optimist, SREBRO
KLASA CADET
Eryk Martynko/Kinga Martynko 29.7–11.8
BRUINISSE (Holandia). MŚ kl. Cadet., ZŁOTO
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Paweł Grabowski/Krystian Krysiak 29.7–11.8
BRUINISSE (Holandia). MŚ kl. Cadet., BRĄZ
KLASA MICRO
Grzegorz Banaszczyk/Piotr Tarnacki/Bartosz Makała 19-25.09
Annacy, Mistrzostwa świata w klasie Micro, ZŁOTO
KLASA DN
Sara Piasecka 13-17.02
Żnin Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów
kl. DN Mistrzostwa Europy kl. IOP DN, IOP, SREBRO
Zuzanna Rybicka 13-17.02
Żnin Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów
kl. DN Mistrzostwa Europy kl. IOP DN, IOP, ZŁOTO
fot. Robert Hajduk

Karol Jabłoński 22-28.01
Western Region USA Mistrzostwa Świata
kl. DN, ZŁOTO,
22.02 Balaton, Mistrzostwa Europy kl. DN, ZŁOTO
Michał Burczyński 22-28.01
Western Region USA Mistrzostwa Świata kl. DN, BRĄZ,
22.02 Balaton Mistrzostwa Europy kl. DN, SREBRO
Łukasz Zakrzewski 22.02
Balaton Mistrzostwa Europy kl. DN, BRĄZ
KLASA ICE OPTI
Amelia Potejko 13-16.02
Żnin, mistrzostwach świata juniorów Ice Optimist, SREBRO
Laura Banach 13-16.02
Żnin, mistrzostwach świata juniorów Ice Optimist, BRĄZ
Cezary Sternicki 13-16.02
Żnin, mistrzostwach świata juniorów Ice Optimist, BRĄZ
fot. Bartosz Modelski

KLASA A CLASS
Tymoteusz Bendyk 19–26.8
SOPOT. MŚ A-Class, SREBRO
Jakub Surowiec 19–26.8
SOPOT. MŚ A-Class, BRĄZ
KLASA WINDSURFING
Maja Dziarnowska 08.07
La Tranche Sur Mer Mistrzostwa Świata Kobiet
IFCA w slalomie, BRĄZ
Michał Polanowski 22.10
Gallipoli Mistrzostwa Europy Formuły Windsurfing, ZŁOTO
Hubert Mokrzycki 22.10
Gallipoli Mistrzostwa Europy Formuły Windsurfing, BRĄZ

fot. materiały prasowe
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42 dni, 16 godzin, 40
minut i 35 sekund tyle
wynosi nowy rekord
samotnej żeglugi non
stop dookoła świata.
Skiper MACIFA pobił
dotychczasowy rekord
Thomasa Coville’a o
ponad 6 dni.

REKORDOWE
42 DNI GABARTA
HALINA KONOPKA
17 grudnia francuski żeglarz Francois Gabart,
na pokładzie 30-stopowego trimaranu MACIF,
ustanowił nowy rekord w samotnym rejsie non
stop dookoła świata, mijając wirtualna linię w
okolicach Brestu z czasem 42 dni, 16 godzin, 40
minut i 35 sekund. Tym samym odebrał on rekord
swojemu rodakowi Thomasowi Coville, który rok
temu opłynął kulę ziemską w czasie 49 dni, 3
godzin, 4 minut i 28 sekund. Przed doskonałymi
osiągnięciami Gabarta i Coville'a, najlepszy wynik
należał do Francisa Joyona, który w 2008 roku na
opłynięcie kuli ziemskiej potrzebował 57 dni, 13
godzin i 34 minuty. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dziesięciu lat rekord samotnego rejsu dookoła świata został pobity o ponad dwa tygodnie.

Dzisiaj bicie rekordów to już nie sam człowiek, a
zaawansowana technologicznie jednostka. Swój
wyczyn żeglarz osiągnął na 30-metrowym, zwodowanym w 2015 roku, trimaranie MACIF, który
zimą przeszedł gruntowny remont. Najistotniejszą zmianą było całkowite zabudowanie kokpitu,
które umożliwiło Gabartowi bezpieczną żeglugę i
większy komfort nawet w trudnych warunkach,
co jak widać przełożyło się na efekt końcowy.

Gabart podczas rejsu, który rozpoczął się 4 listopada, pobił kilka innych rekordów, z czego jeden
już na początku swojej samotnej podróży - przepłynął w ciągu jednej doby 851 mil morskich ze
średnią prędkością 35,4 węzła. Nigdy wcześniej
samotnemu żeglarzowi nie udało się pokonać bariery 800 mil żeglugi w ciągu 24 godzin. Odcinek
równik-równik pokonał w zaledwie 30 dni 4 godziny i 45 minut, a trasę od startu rejsu do powrotu
na półkulę północną w 36 dni, godzinę i 30 minut.
To wynik tylko o niecałą dobę gorszy od załogowego rekordu IDEC Sport Francisa Joyona. Sternik MACIFA ustanowił też najlepszy czas przepłynięcia Pacyfiku – zajęło mu to zaledwie 7 dni, 15
godzin i 15 minut.

22

styczeń - luty 2018

\

W ŚLIZGU!

FRANCUSKA ELEGANCJA I PRESTIŻ NA POLSKIM WYBRZEŻU

Produkty dostępne w sklepie internetowym ramatuelle.pl
oraz Quadrille Hotel & Spa ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia
Zapraszamy do współpracy sklepy i salony
z całej Polski i Europy wschodniej oraz e-sklepy
Więcej informacji szukaj na www.ramatuelle.pl
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KADRA RS:X TEŻ ZMIENIA DECHY
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fot. archiwum Pawła Tarnowskiego

FOIL
Sezon 2017 kończył się późno, bo dopiero w połowie
października zawodami Pucharu Świata w Gamagori
(Japonia), natomiast już na początku stycznia wylądowaliśmy na Florydzie, gdzie w Miami rozpoczęły
się kolejne regaty Pucharu Świata. Jest to druga
z czterech imprez cyklu 2018 (pierwsza odbyła się
właśnie w Gamagori, trzecia rusza w kwietniu we
Francuskim Hyeres, a finał planowany jest na czerwiec w Marsylii). Aby podtrzymać formę i kontakt
z wodą, ruszyliśmy w grudniu 2017 na Lanzarote. Na
zgrupowanie oprócz klasycznego RS:Xa zabraliśmy
również ostatnią propozycję monotypową od firmy
Neilpryde, czyli RS:X Convertible. To deska na hydroskrzydle z żaglem slalomowym wielkości 7.8m2.
Codzienne poranne treningi na sprzęcie olimpijskim
RS:X urozmaicaliśmy popołudniowymi sesjami
na hydroskrzydłach. Prawa fizyki przy pierwszych
halsach nie były po naszej stronie, a wszystko
dlatego, że zaraz po wybraniu żagla sprzęt zamiast

płynąć po tafli wychodzi na wysokość jednego
metra ponad wodę i w mgnieniu oka rozpędza się
do sporych prędkości. Każda utrata balansu w takiej
sytuacji kończyła się mocną glebą. Na szczęście po
kilkunastu minutach nauki mogłem już spokojnie
cieszyć się lewitacją w powietrzu. Pierwsze wrażenia
bardzo pozytywne. Sprzęt dosłownie leci nad wodą,
a dookoła kompletna cisza. Słychać tylko delikatny
świst karbonowych części konstrukcji podwodnej
lotki przecinającej taflę wody niczym miecz. Pływa
się bardzo podobnie, jednak prędkościowo windfoil
prezentuje się dużo lepiej niż jakakolwiek inna odmiana windsurfingu. Dzieje się tak dzięki zmniejszonym
praktycznie do zera oporom wynikającym z tarcia
deski i wodę. Tutaj fizyka działa już na naszą korzyść
i ewidentnie daje do zrozumienia, że mniej wiatru
oraz mniejszy żagiel wystarczy, aby płynąć szybko, ostro na wiatr i mieć frajdę prawie jak podczas
dobrego sztormowego dnia.

fot. archiwum Pawła Tarnowskiego

WAVE
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Lanzarote zaszczyciła nas nie tylko dobrym wiatrem,
ale również piękną falą. Jednego dnia pływając przy
południowo-zachodnim cyplu wyspy („Faro Pechiguera”) natrafiliśmy na shorebreak z elegancką falą momentami dochodzącą do 5m i łamiącą się stopniowo
na całej długości rafy. Na zgrupowaniach Kadry Narodowej nie ma za bardzo czasu na sesje surfingowe,
jednak takiej okazji nie mogłem odpuścić. Nie mając
innego sprzętu zaliczyłem sesję w dość nietypowym
wykonaniu. Trzymetrowa, szeroka deska olimpijska
ważąca 20kg oraz żagiel 9,5m2 nie jest stworzony do
pływania dyscypliny wave, ale dla tych kilku chwil na
fali było warto. Każdy kto uprawia surfing w jakiejkolwiek odmianie wie, o czym mówię!
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W OCZEKIWANIU
NA LÓD
HALINA KONOPKA / FOT. ROBERT HAJDUK / SHUTTERSAIL.COM

Przed nami najważniejsze imprezy
bojerowe 2018 roku. Jabłoński po raz
kolejny będzie bronić tytułu mistrza świata.
Dodatkową dramaturgię w tym sezonie
funduje pogoda, która wyjątkowo nie
rozpieszcza polskich zawodników.

Sezon bojerowy w pełni. Już w listopadzie Darek Kosecki (LKS
Charzykowy), Marek Stefaniuk (MBSW Giżycko) oraz Tomasz
Zakrzewski i Robert Graczyk (obaj MKŻ Mikołajki) wybrali się
za krąg polarny w Finlandii na tradycyjne regaty Johny Koller
Cup i All Saints Regataa. Pierwsze z nich wygrał Tomek Zakrzewski, w kolejnym dniu jednak kontuzja wykluczyła go z rywalizacji. Celem regat początku sezonu nie była jednak wygrana, a sprawdzenie przygotowywanego latem sprzętu: nowych
płozownic i nowych masztów z CSI Composites ze Stanów
Zjednoczonych.
Kolejne regaty w Europie odbyły się na początku roku w Szwecji. Z powodu wyjątkowo kruchego lodu w całej Europie, aż 41
zawodników z 7 krajów przyjechało na jezioro Storion w Arsundzie na regaty rankingowe Szwedzkiej Floty DN. Wśród nich
2 zawodników z Polski: Łukasz Zakrzewski P155 (MKŻ Mikołajki) i Adam Szczęsny P243 (KKS Warmia Olsztyn). W ciągu
dwóch dni rozegrano dwie imprezy -Gorvaln Open oraz regaty
Frog Race. W pierwszej, Łukasz Zakrzewski ukończył czwarty, a Adam Szczęsny dziesiąty. Natomiast kolejnego dnia Zakrzewski poprawił swoją dyspozycję i odniósł zwycięstwo.
Na szczęście od połowy stycznia zaczynają pojawiać się minusowe temperatury również w Polsce.
- Miejmy nadzieję, że już wkrótce wszystkim polskim zawodnikom będzie dane trenować przed mistrzostwami świata i Europy. Trudno prognozować wyniki. Kwestia juniorów i Ice-Opti
26

mistów jest w tym roku wyjątkowa. Dotychczas tylko Szwedzi
mieli okazję do trenowania – mówi W Ślizgu! komandor Floty
Polskiej DN Jerzy Sukow.
Również niewielu zawodników kadry seniorskiej porównywało
swoją prędkość w warunkach wyścigowych.
- Jedynie Tomasz i Łukasz Zakrzewscy uchylili rąbka tajemnicy. Jedenastokrotny Mistrz Świata Karol Jabłoński (OKŻ Olsztyn) oraz Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn) dotychczas
jeszcze nie latali, więc nie wiemy, jak wygląda ich dyspozycja
w nadchodzącym sezonie. Kolejni zawodnicy kadry narodowej:
Dariusz Kardaś i Maciej Żarnowski też na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Miejmy nadzieję, że na
podium najważniejszych imprez zobaczymy właśnie któregoś
z Polaków – dodaje Sukow.
Na początku lutego w Niemczech odbędą się mistrzostwa
świata i Europy juniorów i Ice Optimist, z kolei w Estonii na
przełomie lutego i marca zaplanowano mistrzostwa świata
i Europy seniorów. W kalendarzu imprez nie zabrakło też krajowych zmagań. W połowie lutego czekają nas Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski.
w r z e s i e ń s -t ypcazźedńz i-e lrunti yk 2 0 1 8
7
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NAJWAŻNIEJSZE
IMPREZY
BOJEROWE 2018:
- 05-09.02 Mistrzostwa Świata
i Europy Juniorów
i Ice Optimist / Niemcy
- 17-19.02 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
/ najlepszy lód
- 24.02-03.03 Mistrzostwa Świata
i Europy DN / Estonia

W ŚLIZGU!
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SNOWKITE
NIE CHOWAJ
LATAWCA
ZIMĄ

Słońce, wiatr i tysiące kitesurferów to znajomy widok latem
na wybrzeżu. Nie chowają oni jednak latawców na zimę.
Jeśli tylko spadnie śnieg, poszukują miejsc, gdzie mogą
na snowboardzie lub nartach skorzystać z pomyślnych
wiatrów. Wszystko za sprawą snowkite’a.

KLAUDIA KRAUSE

POWIEW ŚWIEŻOŚCI
Amatorzy tego sportu wyposażeni w skrzydło latawca
wykorzystują siłę wiatru i przemierzają na nartach lub
snowboardzie zaśnieżone pola, szerokie zbocza zasypane
głębokim puchem i zamarznięte jeziora, wykonując przy
tym przeróżne ewolucje, a czasem nawet kilkudziesięciometrowe skoki. Snowkite daje możliwość rozpędzenia się
do nawet 90 km/h. Co ciekawe, snowkiting jest dużo prostszy od odmiany letniej, dzięki stabilnemu gruntowi pod
nogami i możliwości uprawiania przy znacznie słabszych
wiatrach.
JAK ZACZĄĆ?
Snowkiting to sport właściwie dla wszystkich, do uprawiania którego wystarczą podstawowe umiejętności jazdy na
nartach i dobre chęci. Nauka snowkitingu sprowadza się
głównie do opanowania latawca. Warto przed pierwszym
samodzielnym lotem skorzystać ze szkółki, aby nauczyć się
podstawowych zasad dotyczących sterowania latawcem,
techniki jazdy, wykonywania ewolucji i „czytania” wiatru.
28

Średnia cena godziny kursu waha się w granicach 150 zł, a
pełny dwudniowy kurs waha się w granicach 850 zł.
GDZIE SZUKAĆ SPOTÓW?
Miejsc do uprawiania snowkitingu jest całkiem sporo. Można
go uprawiać praktycznie wszędzie. Potrzebny jest lekki wiatr
oraz duża, otwarta przestrzeń pokryta śniegiem z dala od
linii wysokiego napięcia. Nie ma potrzeby wyjazdów w góry,
wystarczy duże pole za miastem lub zamarznięty zaśnieżony
zbiornik wodny – wówczas trzeba mieć pewność odpowiedniej grubości lodu – przynajmniej 12 cm i uważać na
potencjalne miejsca o słabszej grubości. Szereg spotów jest
opisanych na kiteforum.pl.
- Ze spotami snowkite jest zdecydowanie inaczej niż z kite/
surfem, dlatego, że woda „należy” do każdego, a ziemia
ma już określonych właścicieli. Najbezpieczniej korzystać
z zamarzniętych zbiorników wodnych, bo póki co, nie ma
styczeń - luty 2018
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Co robić, gdy za oknem sroga zima, a do
lata jeszcze daleko? 20-30 cm śniegu i
wiatr o sile 3-6 w skali Beauforta wystarczy
żeby doświadczyć nowej formy białego
szaleństwa i powrócić do letnich wariacji z
kitem. Snowkite to ekscytująca mieszanka,
której nie da się porównać z żadnym innym
zimowym sportem.

Daniel Tengs / Red Bull Content Pool

jeszcze konkretnej mapy spotów do uprawiania snowkitingu –
tłumaczy Dariusz Ziomek, pierwszy w Polsce licencjonowany
instruktor IKO.
Na terenie północnej Polski często spotyka się snowkiterów
na rozległych kaszubskich polach, a także niespełna 20 minut
od centrum Gdańska w pobliżu lotniska. Nie przeszkadza to w
jego funkcjonowaniu, ponieważ latawiec wznosi się na wysokość koron drzew, około 23 metry.
W GÓRACH
Snowkite’a uprawia się też często w okolicach gór. W Zębie
niedaleko Zakopanego znajduje się świetny spot - Ząb Snowkite Spot. Obfita pokrywa śnieżna i położenie na wysokości
ponad 1000 m n.p.m., daje niesamowicie sprzyjające warunki,
by cieszyć się z uprawiania snowkitingu. Co ciekawe, organizowane są również dedykowane wyjazdy tzw. Snowkite-Safari na
W ŚLIZGU!
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Słowację na spot na wysokości 1500 m n.p.m., czy snowkite
camp w Norwegii.
- Snowkiting to sport, w którym możesz podróżować i przeżyć
niezwykłe przygody. W Norwegii np. organizowane są kilkudniowe zawody, gdzie jeździ się w parach ciągnąc za sobą
sanki z namiotem i wyżywieniem. Namiot rozkładasz, by przenocować i kolejnego ranka odpalasz kajta, by przemierzyć około 100 km dziennie, to coś totalnie niesamowitego! Potencjał
snowkitingu jest ogromny, a idea sportu genialna – tłumaczy
Grzegorz Kucieński, organizator zawodów Surf to Fly.
SPRZĘT
Na dłuższą metę snowkiting nie jest sportem drogim. By go
uprawiać potrzebujemy narty lub deskę, a także specjalną
uprząż „trapez” oraz latawiec, taki sam, którego używa się do
kitesurfingu.
29

- By uprawiać snowkiting, potrzebujemy zakupić przynajmniej 2
rozmiary latawców, by objąć zakresem większość możliwych wiatrów,
trapez i bar (drążek sterowniczy).
Do tego kask dla bezpieczeństwa
oraz gogle narciarskie, jeśli nie posiadamy tego w ramach ekwipunku
narciarsko-snowboardowego. Jeśli
kupimy sprzęt używany w dobrym
stanie np. po 2 sezonach, to przy
dwóch latawcach z trapezem,
barem i kaskiem jesteśmy w stanie
zmieścić się w granicach 5000 zł
– dodaje Grzegorz Kucieński.
PROFESJONALNE EWOLUCJE
Snowkiting pozwala nie tylko na
wrażenia takie jak podczas jazdy
na desce, czy nartach, ale także
dostarcza dodatkowych emocji
związanych z mocą latawca. Bez
problemu można oderwać się od
ziemi i na kilka sekund zawisnąć
w powietrzu wykonując przy tym
różnego rodzaju obroty i inne
ewolucje. Z roku na rok stopniowo
entuzjastów i pasjonatów tego
sportu przybywa. Mimo kapryśnych
zim, w Polsce organizowane są już
zawody w tej dyscyplinie.
- W tym roku po raz pierwszy organizujemy Amatorski Puchar Polski
Surf to Fly Snowkite Tour 2018
składający się z trzech zawodów,
szczegóły na surftoflycup.com.
Puchar zawiera zawody snowkite
na Mazurach w Giżycku, w górach
w Czechach oraz do klasyfikacji
włączony jest również tzw. Weekend na Lodzie – najstarsze, systematycznie organizowane zawody
snowkitingowe w Polsce, odbywające się w Krynicy Morskiej nad
Zalewem Wiślanym – zapowiada
Grzegorz Kucieński, organizator
zawodów Surf to Fly.

fot. Owen Woytowich / Red Bull Content Pool
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RED BULL RAGNAROK
Obowiązkowym świętem każdego
fana snowkite’a jest Red Bull Ragnarok, czyli najbardziej znane na świecie
zawody snowkite. Trasa ma około
20 kilometrów, aby ukończyć wyścig
należy przejechać pięć okrążeń tej
samej trasy, po drodze zaliczając
wszystkie bramki, które rejestrują
obecność. Razem daje to około
100 km. Do tego dochodzi sprzęt,
który taszczy się ze sobą na plecach
(nieraz jest to zapasowy latawiec, na
wypadek jakby się warunki zmieniły).
Są też momenty, kiedy trzeba podejść
na nogach. Podsumowując, trzeba
być naprawdę mentalnie gotowym na
tą wyprawę, o czym niech świadczy
fakt, że w 2016 r. roku tylko 22 zawodników z 333 ukończyło wyścig.

Surf to Fly Giżycko Cup 2018
27-28.01.2018
patronuje
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WIEM,
ŻE MOGĘ
Powszechnie wiadomo,
że umysł sportowca to potężne narzędzie, które pomaga
osiągnąć sukces lub stanowi
element, który może decydować o porażce. Jednym
z filarów niezbędnych do tego,
aby zawodnik był w stanie wykorzystać siłę swojej psychiki
DARIA ABRAMOWICZ
Psycholog, redaktor naczelna portalu
Park Psychologii. Związana z Warszawską Grupą Psychologiczną,
gdzie pracuje ze sportowcami, trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i Laser Radial. Posiada
wieloletnie doświadczenie trenerskie
w pracy z zawodnikami na różnym
poziomie zaawansowania.
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w treningu i podczas zawodów
jest szeroko rozumiana pewność siebie i poczucie skutecz-

Wielu zawodników rywalizujących na najwyższym światowym poziomie deklaruje doświadczanie trudności w zakresie wiary w siebie oraz poczucia skuteczności. Nie jest to
nic złego i „nienormalnego”, ponieważ każdy z nas ma czasami tzw. zły dzień, chandrę. Każdy sportowiec, niezależnie
od wieku i poziomu zaawansowania, spotyka na swojej
drodze sportowej wiele trudności i przeszkód, z którymi
musi sobie radzić. Choć z reguły kiepski treningowy dzień,
gorszy dzień na zawodach, zły nastrój czy splot nieszczęśliwych okoliczności mijają i sportowcy są w stanie poradzić
sobie z negatywnymi sytuacjami samodzielnie, czasami
taka drobnostka może zamienić się w coś większego. Taka
spirala negatywnych zdarzeń i emocji, kiedy sportowiec ma
poczucie utraty kontroli, doświadcza złości, frustracji, żalu
lub smutku, a także otrzymuje wymierny sygnał gorszej
dyspozycji w postaci słabszego wyniku czy porażki, zaczyna często wpływać na inne obszary życia (poza sportem).
Warto więc zwracać uwagę na nawet drobne trudności stające na drodze zawodników, rozmawiać o nich i spróbować
zdobyć narzędzia, które pozwolą efektywnie radzić sobie
w trudnych sytuacjach i pielęgnować poczucie własnej
wartości oraz wiarę w siebie i swoje możliwości.
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Brak pewności i wiary w siebie może objawiać się w różny
sposób. Najważniejsze, aby sportowiec dokładnie obserwował własne zachowanie i zwracał uwagę na emocje towarzyszące treningom i zawodom. Bardzo wiele może zauważyć
trener, który doskonale zna zawodnika i często potrafi dostrzec nawet niewielkie zmiany w jego zachowaniu. Objawy
trudności związanych z wiarą w siebie mogą pojawiać się
stopniowo lub w sposób nagły. Nie da się jednoznacznie
zdefiniować okoliczności, w których można się ich spodziewać, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Z pewnością
jednak trudności te mogą pojawiać się w sposób cykliczny,
szczególnie w przypadku wyzwań pojawiających się w karierze sportowca. Brak wiary w siebie często bywa związany
z obniżoną motywacją do działania, a także z ogólnym pogorszeniem nastroju. W jaki sposób radzić sobie z pojawiającymi
się objawami obniżenia poczucia pewności siebie i wiary we
własne siły? Kto i co może pomóc?

TRENER
Jak już wspominałam, często osobą, która jako pierwsza
zauważa symptomy nadciągających trudności jest trener.
Jako bardzo ważna postać w życiu zawodnika, trener ma
na niego duży wpływ. Jego słowa, podejście, postawa, gesty,
a więc sposób komunikacji wpływają na poczucie wartości
i wiarę zawodnika we własne siły. Poza komunikacją bardzo
ważnymi umiejętnościami są metody motywowania zawodnika i uczenia go.

WIZUALIZACJA
Być może słyszeliście i czytaliście o wizualizacji. To jeden
z elementów treningu wyobrażeniowego, który polega na
wytwarzaniu wyobrażeń różnych sytuacji, na przykład zwycięstwa w regatach, perfekcyjnego wyścigu itd. Wielu sportowców i trenerów uważa dziś, że wizualizacja stanowi nieodłączny element procesu szkoleniowego. W przypadku pracy
nad poczuciem pewności siebie, wiarą w siebie i poczuciem
skuteczności tajemnica sukcesu wizualizacji polega na tym,
aby wyobrażać sobie wykonywanie zadań zakończone sukcesem. Powtarzanie sekwencji ruchów, zadań, wyścigów itd.
w wyobraźni da zdecydowanie więcej pewności w sytuacji,
w której zawodnik stanie przed koniecznością zrealizowania
określonego zadania podczas regat.

DIALOG WEWNĘTRZNY
Dialog wewnętrzny to narzędzie, które może przynosić doskonałe rezultaty i które może pomagać w osiąganiu coraz
wyższego poziomu sportowego. W przypadku zadań poprawiających technikę lub poszczególne, konkretne umiejętności
najlepiej sprawdzają się komunikaty zawierające instrukcje
„techniczne” („Mocniejsza praca na fali”, „Biodra wyżej” itp.).
Tego typu forma dialogu okazuje się być bardziej skuteczna
od zdań motywujących. Komunikaty mające za zadanie zmotywować zawodnika („Daj z siebie wszystko!”, „Jeszcze trochę,
walcz.”) lepiej sprawdzają się w przypadku zadań wymagających siły i wytrzymałości. Drobne, proste zdania, czasami
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pojedyncze słowa lub zwroty, tzw. słowa-klucze, pomagają
radzić sobie z lękiem, stresem i brakiem wiary w siebie.

POLITYKA MAŁYCH KROKÓW
Zdecydowanie zaleca się rozkładanie złożonych zadań,
które często bywają przyczyną obniżającego się poczucia
skuteczności i pewności siebie, na czynniki pierwsze. Jeśli
sekwencja ruchów – np. prowadzenie jachtu na kursie wolnym - stanie się pojedynczymi puzzlami, które analizujemy
oddzielnie (często za pomocą kamery, zdjęć, rysunków itp.),
nauczanie może stać się bardziej efektywne, a frustracja
zawodnika może zostać w pewnym stopniu zredukowana.
Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z punktu widzenia
teorii i metodyki sportu, ponieważ zmiana treningu na jakościowy (w skrajnej formie) może przynieść doskonałe efekty,
nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się być to krokiem
w tył w procesie treningowym.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Czasami warto przywołać z pamięci udane występy i dobre
wyścigi. Przypominanie sobie przeszłych pozytywnych wydarzeń związanych ze sportem sprzyja również przyjrzeniu się
postępom, jakie poczynił zawodnik. Z tej perspektywy czasami łatwiej jest zrozumieć zgubiony sens treningu i odnaleźć
wiarę w to, że postępy, które prowadzą do sukcesu są możliwe. Innymi słowy, dzięki swoistym powrotom do przeszłości
możemy być stanie stworzyć pewnego rodzaju aurę pozytywnego myślenia, która korzystnie wpłynie na zawodnika.

WYZNACZANIE CELÓW
Czasami można odnieść wrażenie, że wyznaczanie celów
zaleca się jako remedium na wszystkie trudności związane
z wyczynowym uprawianiem sportu. Niewątpliwie ustalenie
celów krótko- i długoterminowych, zaprojektowanie planu ich
realizacji, a także dokonywanie systematycznych kontroli i pomiarów stanu ich realizowania (np. najprostsza forma dziennika treningowego) pozwala wprowadzić pewien rytm w proces
szkolenia oraz pomaga zawodnikowi w przyjrzeniu się swoim
postępom i temu, w jaki sposób pokonywał poprzednie przeszkody, które stawały na jego drodze. Odpowiednie (i racjonalne!) wyznaczanie celów sprzyja zwiększaniu motywacji
do podejmowanego wysiłku i pokonywania kolejnych poprzeczek, a także pomaga sportowcowi w utrzymaniu skupienia
i koncentracji na tym, do czego zmierza.
Warto zacząć pracować nad budowaniem pewności siebie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. To cecha i zasób,
który jest ważny dla absolutnie każdego sportowca, w każdym momencie kariery. Pomaga cieszyć się sportem i lepiej
radzić sobie z wieloma wyzwaniami, które wiążą się z jego
uprawianiem. Ten tekst to jedynie zarys tego, w jaki sposób
można pracować nad pewnością siebie i jakich obszarów ta
praca dotyczy. Pamiętajmy jednak o tym, że każda sytuacja
jest inna, a przede wszystkim - każdy z nas jest inny i potrzebuje innych bodźców.
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ROZMAWIALI: KLAUDIA KRAUSE, MICHAŁ STANKIEWICZ

Ściganie się to w zasadzie to, co robiłem zawsze. Obojętnie czy człowiek ściga się sam ze
sobą, z wirtualnym przeciwnikiem jakim jest czas, czy też w regatach, wciąż jest to wyścig
i rywalizacja – mówi Roman Paszke. Kapitan, sternik i lider teamów. Od ponad 40 lat bierze
udział w najważniejszych regatach na świecie, co ważniejsze – chyba nikt w Polsce nie wymyślił,
zbudował i nie poprowadził tyle regatowych projektów co on. Z niektórymi wszedł na żeglarski
szczyt, z innymi z niego spadał. Zawsze jednak stawał na nogach. - Z czym się zmagał w ostatnich
latach? Co się udało, a co nie? W jakiej kondycji jest żeglarstwo oceaniczne? Gdzie planuje
kolejne starty? – o tym opowiedział Michałowi Stankiewiczowi i Klaudii Krause.
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ROMAN PASZKE
Kapitan, nawigator. Urodził się w Gdańsku
w 1951 roku. Od lat związany z morzem.
Skończył Akademię Wychowania Fizycznego
w Gdańsku. Najbardziej doświadczony polski
żeglarz oceaniczny. Na swoim koncie ma
wiele tytułów i rekordów. Jest czterokrotnym
Mistrzem Polski w klasie morskiej. W 2000
roku zajął czwarte miejsce w prestiżowych
regatach The Race dookoła świata. Na
swoim koncie ma ponad 200 tys. mil
w rejsach, regatach oraz podczas żeglarskich
rekordów na wszystkich oceanach świata.
Pomysłodawca i organizator dużych polskich
i międzynarodowych projektów żeglarskich.
Współbudowniczy pierwszych w Polsce
jachtów z włókien węglowych i kevlaru
„Gemini”, „MK Cafe”, „MK Cafe Premium”,
„Volkswagen” oraz „Bioton”.
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Castoramy, a to są jachty właśnie z klasy
ULTIME.

fot. archiwum Romana Paszke

A jeżeli chodzi o to, co znajduje się w środku?
Technologie idą do przodu.
Sama platforma naszego katamaranu nie
odbiega od jednostek przeciwników. Wielokadłubowce znacznie wolniej starzeją się od
jednokadłubowców. Siedmio czy ośmioletni
jednokadłubowiec wiekiem regatowym może się
równać nawet z dwudziestoletnim wielokadłubowcem. Gemini 3 budowaliśmy z pre-pregów
CF, Nomexu i technologią autoclave. Nawet
nowoczesne jachty klasy Volvo nie są budowane
tak zaawansowaną technologią. Na pewno
przed samym rejsem będzie trzeba uaktualnić
nawigację, technologię, oraz elektronikę, która
nieustannie się rozwija. Wyposażenie jachtów
z Volvo Ocean Race i zastosowanie nowych
procesorów, nowych systemów nawigacji wpływa na obsługę i taktykę metrologiczną. Trzeba
w to zainwestować. Z pewnością konieczna jest
modernizacja jachtu i jego poważne odciążenie.

Kiedy płyniesz w rejs dookoła świata?
Francuzi wrócili do pomysłu organizacji regat
dookoła świata dla wielokadłubowców. Jestem
w kontakcie ze związkiem ULTIME. Jest to nowa
klasa regatowa, która powstała kilka lat temu
i obecnie gromadzi około 15 dużych jachtów
wielokadłubowych. Regaty ULTIME mają wystartować jesienią 2019 r. Główny spór polega teraz
na tym, czy będą to dwie grupy. Nie jest znana
również formuła, czy będą dla samotników czy
załogowe. Chciałbym w nich wystartować, bo
nasz katamaran, czyli Gemini 3, idealnie nadaje
się do tego typu zadań. Nie wiemy, w której
grupie się znajdziemy, natomiast sam pomysł
i potwierdzenie regat już jest.
Gemini 3 to jednostka, która ma już swoje lata,
dokładnie 11 lat. Nadaje się do ekstremalnej
rywalizacji?
Jest młodsza o kilka miesięcy od pierwszego
Ideca, jest rówieśniczką Sodebo, więc jeżeli
chodzi o metrykę to jestem spokojny. Jest także
w „wieku” ex Grupoamy, a na pewno dużo
młodsza od trimaranów klasy ORMA i dawnej
W ŚLIZGU!
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Ostatnie Twoje widoczne działania to były
głównie tzw. challenge, bicie rekordów, w tym
dwukrotne próby samotnego opłynięcia dookoła świata – najpierw w 2011 r., gdzie miałeś
dwie awarie i rok później, kiedy przed Przylądkiem Horn ogłosiłeś, że przerywasz rejs. Teraz
chcesz wrócić do tego klasycznego ścigania.
Ściganie się to w zasadzie to, co robiłem
zawsze. Obojętnie czy człowiek ściga się sam
ze sobą, z wirtualnym przeciwnikiem jakim jest
czas, czy też w regatach, wciąż jest to wyścig
i rywalizacja. Różni się sposób. Oczywiście
w przypadku bicia rekordów, to my decydujemy
o momencie startu, więc to po części wyrównuje nam szanse z potencjalnym przeciwnikiem jakim jest natura i aktualny rekord. Na
szczęście decydujemy również o momencie
zakończenia rejsu.
No właśnie, w 2012 r. przerwałeś swój rejs
pechowo. 100 mil po starcie miałeś pierwszą
awarię, którą udało się usunąć, a potem 200
mil przed Hornem przerwałeś rejs.
Ze względu na trudne warunki i początek
kolejnej awarii.
To było bardzo szczere wyznanie, raczej
niespotykane w środowisku żeglarskim –
powiedziałeś wprost, że nie masz siły już dalej
płynąć.
Tak, to było trudne. Z reguły komunikaty
żeglarskie są takie, że przerwało się wyścig
z powodu awarii. Mogłem zrobić dokładnie to
samo, ale uznałem, że bardzo wiele osób mi
zaufało i chciałem być wobec nich zwyczajnie
uczciwy. Moim zdaniem, pokazanie publicznie
własnej niemocy to raczej plus, a nie minus. To
może spotkać każdego z nas, nie ma się czego
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wstydzić.
Wspomniałeś, że panowały tam wówczas
bardzo trudne warunki pogodowe.
To był już 8 albo 9 dzień bardzo ciężkiej halsówki,
wysoka fala. Walczyłem, po czym otrzymałem
informacje, że przychodzi jeszcze większa fala.
Do tego zaczęło szwankować urządzenie sterowe i stwierdziłem, że w tym stanie nie jestem
sam sobie poradzić. Zbliżając się do Hornu od
strony wschodniej miałem gdzieś z tyłu głowy,
że to dopiero jedna czwarta całej trasy pomimo
przebytych ponad 7000 mil. Płynąc dalej byłoby
to po prostu przede wszystkim nierozsądne.
Na morzu powinno się wiedzieć, kiedy trzeba
przerwać.
To z pewnością nie była pierwsza trudna decyzja w Twoim życiu, a która miała potem wpływ
na dalszą karierę. Który moment był dla Ciebie
najważniejszy, chodzi o taki punkt zwrotny
w karierze?
Pierwszym punktem zwrotnym był na pewno
cykl regat Admiral’s Cup w 1979 r., z tragicznym
wyścigiem Fastnet, gdzie zginęło tak wiele
ludzi. Trzeba mieć tutaj na uwadze, że w Polsce
żyliśmy wówczas w innym świecie. Miałem
wtedy niespełna 30 lat, byłem nawigatorem na
Nauticusie zbudowanym w Polsce. Dostaliśmy w kraju licencję od Petersona, jednego
z lepszych konstruktorów na świecie i zbudowaliśmy łódki, które patrząc na światowy rynek,
już były przestarzałe technologicznie. Jednak na
nowoczesne konstrukcje nie mieliśmy wtedy ani
pieniędzy ani materiałów. Choć i tak mieliśmy
wówczas na jachtach pierwsze w Polsce
takielunki prętowe i żagle North - co (jak się
nam wtedy wydawało) było prezentem z nieba.
Dodatkowo byliśmy absolutnie przekonani, że
jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Ciężko
pracowaliśmy, nad kondycją, wiedzą, przepisami regatowymi. Graliśmy, nawet zimą, w piłkę
nożną na plaży. Obowiązkowy basen i siatkówka
w klubie… Zostałem nawigatorem i szefem
pierwszej wachty. W nomenklaturze jachtowej
–- pierwszym oficerem. Nie było wtedy GPS , nawigacja była tą prawdziwą, klasyczną nawigacją.
Wszystko układało się po naszej myśli. Jednak
dwa miesiące przed Admiral’s Cup startowaliśmy w regatach przygotowawczych w Anglii
w cieśninie Solent. Oprócz nas startowali też
wszyscy pretendenci do Admiral’s Cup. Jednak
okazało się, że nasi przeciwnicy dosłownie
zniknęli nam z oczu. Pierwsze regaty w cieśninie
Solent z „miejscowymi”, wśród których były
też jachty niezakwalifikowane do AC, rozwiały
nasze złudzenia. Na prawie blisko osiemdziesiąt
jachtów w naszej klasie zajmowaliśmy miejsca
w ostatniej piątce. Był to dla nas straszny
dramat. Okazało się, że zupełnie nie mieliśmy
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wiedzy o tym jak należy przygotować jacht do
tego typu regat. Wybiegając trochę w przyszłość
- jak spojrzymy na aktualne wyniki polskich
załóg startujących w dużych regatach offshore,
wniosek jest prosty - od 1979 r. niewiele się
w polskim żeglarstwie regatowym zmieniło.
Czemu tak uważasz?
Polskie załogi najczęściej zamykają stawki,
mimo, że teraz mamy dużą większą wiedzę.
Problem tkwi w tym, że żadna polska załoga
nie ma szans na profesjonalne przygotowanie
się do takiego startu. Kilka dni treningu przed
wyścigiem nie daje nawet szans na dobre przygotowanie łódki. Czarterowany jacht nie daje
takiej pewności, że jest do końca O.K.. Na pewno
dużym błędem jest brak regularnych treningów
i startów. Drugą ważną sprawą jest wiedza
dotycząca odpowiedniego przygotowania
jachtu, która ciągle nie jest najmocniejszą stroną
polskich żeglarzy. Zupełnie inaczej to wszystko
wygląda np. we Francji. Do dzisiaj takiej wiedzy
w naszym kraju jeszcze nie ma.
Wydaje mi się, że jednak punktem wyjścia
jest budżet. Tzn. jego brak w porównaniu
z zespołami zachodnimi, bo żeglarzy mamy
i utalentowanych i dobrych.
Oczywiście, że tak. Bez środków, nasze początkowe starty na pierwszym Gemini wyglądały
podobnie.
Tobie udawało się ten budżet sklecić. M.in. po
to by, budować swoje łódki od podstaw.
Nie mieliśmy ani sponsora, ani pieniędzy.
Naszym pierwszym jachtem po Nauticusie i Hadarze był jacht klubowy zbudowany w stoczni
Conrada, którego kadłub zbliżony był do Daru
Pucka. Nazwaliśmy go - Gemini. Na tym jachcie
pojechaliśmy na pierwsze regaty do Flensburga
w 1987 r., gdzie zamykaliśmy stawkę. Potem
regaty w maju, podobny rezultat, i jeszcze
zostaliśmy na Kieler Woche. Po kolejnej porażce
powiedziałem, że już więcej na ten jacht nie
wsiądę. Musieliśmy znaleźć plan B.
Udało się?
Z grupą przyjaciół postanowiliśmy napisać listy
do trzech największych firm konstrukcyjnych
na świecie. Treść brzmiała mniej więcej tak:
„jesteśmy grupą młodych studentów, posiadamy
jacht, ale pływa on zbyt wolno, chcielibyśmy
zbudować łódkę nowej generacji”. Chodziło
o budowanie, bo wiedzieliśmy, że na kupno nas
nie stać. Górę, czyli maszt i żagle pasowały do
jachtu właśnie klasy Jednej Tony. To był 1988
rok. Byliśmy zdeterminowani, chcieliśmy coś
zrobić, a możliwości były minimalne. Wtedy
na nasze listy otrzymaliśmy trzy odpowiedzi.
Pierwszą z biura konstrukcyjnego Brusa Farra
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Moim zdaniem pokazanie publicznie
własnej niemocy to
raczej plus, a nie
minus. To może spotkać
każdego z nas, nie ma
się czego wstydzić.

W ŚLIZGU!

/

styczeń - luty 2018

39

T E M AT Z O K Ł A D K I / R O M A N PA S Z K E , Ż E G L A R S T W O U C Z Y C I E R P L I W O Ś C I

40

styczeń - luty 2018

\

W ŚLIZGU!

R O M A N PA S Z K E , Ż E G L A R S T W O U C Z Y C I E R P L I W O Ś C I /
B T
A EŁMTA YT KZ /O K
LU
ŁA
DD
ZK
I EI

Zdobywałeś doświadczenia, a jednocześnie
sprowadzałeś do Polski zagraniczną technologię.
Tak, ale to nie było proste. Czekaliśmy na
materiały z zagranicy. Głównie włókno węglowe,
epoxy i przekładkę. Komunikacja z Rolfem odbywała się przy pomocy teleksu. Na faks trzeba
było wtedy mieć zgodę komórki wojskowej
stoczni. Telefony - czas oczekiwania na połączenie od kilku do kilkunastu godzin. Pojawił
się problem: materiałów do budowy jachtu nie
można było wywieźć z Zachodu bo były na liście COCOM (Specjalny Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu pilnujący
w latach 1949 - 1995 w imieniu 17 państw
zachodnich, by nie dopuścić do uzyskania
przez kraje bloku wschodniego nowoczesnych
towarów i technologii mogących posłużyć do
rozwoju techniki wojskowej). Odprawa celna
w Niemczech nie miała prawa ich wypuścić
do Polski. W międzyczasie sprzedaliśmy
kadłub ze starego jachtu, a na jego wzór budowaliśmy ten nowszy. Ręce nam opadły. Trzeba
było działać. Postanowiliśmy pojechać sami
po to włókno węglowe - jak je nazwaliśmy
„węgiel”, samochodem. Po odbiorze, właściwe
bez problemu rozpoczęliśmy drogę powrotną
do Polski, trochę z duszą na ramieniu. Na
ostatniej stacji benzynowej we Francji wyrzuciłem papiery celne do kosza, a w Holandii
powiedziałem, że nas okradli i wieziemy
„włókno szklane na budowę żaglówki”. A na
granicy niemieckiej, że po prostu wieziemy
węgiel. Węgiel akurat zakazany nie był. I tak
z pewną dozą ryzyka materiały dotarły do
Górek Zachodnich. Budowa mogła zacząć się
na dobre. Po pracy spotykaliśmy się w stoczni
Conrada w Gdańsku tam pakowaliśmy się
w siedem osób do malucha (Fiat 126 p)
i jechaliśmy do Górek Zachodnich i tam przez
kilkanaście tygodni od 16:00 do 01:00 w nocy
działaliśmy. Głównym budowniczym oprócz
naszej załogi była ekipa Gerarda Lewińskiego,
który zgodził się wziąć udział w tej przygodzie.
W ŚLIZGU!
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z propozycją „second-handu”, to była wtedy
nowozelandzka łódka, która wygrała Admiral’s
Cup, a projekt miał kosztować połowę ceny, czyli
25 tys. dolarów (śmiech). Drugi list przyszedł
z Anglii od Roba Humphreysa, również połowa
ceny, czyli 12 tys. funtów. Jako ostatni przyszedł
list od Rolfa Vrolijka, który napisał trzy zdania:
„Drogi Romanie, przyślij mi bilet lotniczy, Hamburg-Gdańsk- Hamburg, przylecę i porozmawiamy o projekcie”. Bilet kosztował 800 marek,
wtedy to był dla nas majątek, więc trochę to
trwało zanim uzbieraliśmy taką kwotę. (śmiech)
Rolf przyleciał, obejrzał naszą „starą” łódkę i był
gotów ją unowocześnić. Nie chciałem, wolałem
postawić wszystko na jedną kartę. Rolf w nas
uwierzył. Nowy projekt i technologia jachtu
marzeń zostały w Gdańsku.

W 3 miesiące zbudowaliśmy Gemini. Budując
ten jacht jeszcze nie wiedzieliśmy, że trafimy
do klasy, w której pływają Juan Carlos, król
Hiszpanii, książę Norwegii Harald, właściciel
SAP, Oracle, wielu mistrzów Świata i medaliści
olimpijscy. Zawodowe załogi.
Tamten czas wymagał pomysłowości
i sprytu, to był projekt zrobiony metodami
PRL-u. Kiedy był ten pierwszy moment,
kiedy mogłeś wybudować jacht już w sposób
bardziej cywilizowany – mieć finansowanie
i normalny dostęp do wszystkiego.
W 1991 r. podpisałem pierwszą umowę
sponsorską z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych. To był pierwszy komercyjny projekt
żeglarski w Polsce. Umowa wyglądała tak,
mieliśmy stałą załogę, pensje oraz budżet
na łódkę. Startowaliśmy w Pucharze Świata,
około 70-80 wyścigów (10-12 imprez) w sezonie. W pierwszych regatach przecinaliśmy
metę mila-dwie za ostatnim. Szybko okazało
się, że problem już nie leżał w jachcie, tylko
w nas. Pierwszy wyścig wygraliśmy dopiero
w trzecim roku startów! Właśnie na Gemini
doszliśmy do tego jak należy to robić. Cykl
regat przenosił całą flotyllę naszej klasy z miejsca na miejsce, rutynowe dojazdy, transport
statkiem transportowym, przygotowanie
łódek, kontenery - karuzela trwała miesiącami.
Uczyliśmy się razem z zawodowymi załogami,
wszystkiego: przygotowania sprzętu, techniki
żeglowania, wyciskania prędkości...

Polskie załogi
najczęściej zamykają
stawki, mimo, że teraz
mamy dużą większą
wiedzę. Problem
tkwi w tym, że żadna
polska załoga nie ma
szans na profesjonalne
przygotowanie się do
takiego startu.

41

T E M AT Z O K Ł A D K I / R O M A N PA S Z K E , Ż E G L A R S T W O U C Z Y C I E R P L I W O Ś C I

Sesja odbyła się
w Studio 57,
fotograf:
Bartosz Modelski
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Czyli mieliście już jacht, zgraną załogę, pojawiły
się wyniki, zatem kolejnym etapem była zmiana
sponsora.
Zakończyliśmy współpracę z BIG bankiem i po krótkim czasie pojawił się nowy sponsor. Wtedy wygraliśmy regaty Kieler Woche. Nasze zwycięstwo w Senat
Price, w ostatnim wyścigu oglądało z brzegu prawie
2 miliony ludzi. Wtedy też podpisałem nową umowę
sponsorską z MK Cafe. W międzyczasie zbudowaliśmy w małym kantorku w Stoczni Gdańskiej jeszcze
małą 24-stopową łódkę na Regaty Mazurskie, którą
nazwaliśmy MK Cafe Premium. Wygraliśmy na tej
łódce praktycznie wszystkie ważniejsze regaty śródlądowe z mistrzostwami Polski włącznie. Kilka miesięcy
później realizowaliśmy program budowy nowego,
40-stopowego jachtu regatowego ILC 40 nazwanego MK Cafe. Prace w wynajętej hali w stoczni w Gdańsku
zakończyliśmy na trzy dni przed mistrzostwami
świata, które wtedy odbywały się w Pireusie. Wszyscy
zastanawiali się jakim cudem zdążymy przetransportować nasz jacht na czas do Grecji. Statkiem to trwa 3
tygodnie, a transportem drogowym 10 dni. Wybraliśmy jednak inne rozwiązanie. Najpierw - dźwig podniósł oddzielnie: skorupę łodzi, kil i maszt i postawił
na platformie transportowej. Potem traktor pociągnął
wszystko na lotnisko do Rębiechowa. I wtedy doszło
do pierwszego w historii w Polsce lotniczego transportu prawdziwego jachtu pełnomorskiego. Nasz
jacht dotarł na czas do Pireusu na pokładzie AN-122,
samolotem, który mógł przewieźć 5 czołgów.
Słuchając tych wspomnień zastanawiam się nad
skalą finansową tych projektów. Po MK Cafe
była przecież Warta Polpharma i The Race 2000,
czyli wokółziemskie regaty, które ukończyliście na
czwartym miejscu. Łatwo było namówić firmy na te
projekty? Jakie to były kwoty?
W projekcie z BIG bankiem to były budżety na
poziomie pół miliona dolarów rocznie. Dla porównania to było mniej więcej 1/3 tego czym dysponowali
nasi ówcześni rywale na Bravie czy Pincie. Z kolei
podczas współpracy z MK Cafe to już było więcej, na
podobnym poziomie jak reszta tego typu jednostek
na świecie. Jak startowaliśmy w Admiral’s Cup na MK
Cafe to nasz budżet był podobny do konkurentów.
To nie był łatwy projekt. Część załogi się zmieniła
z powodu ich udziału w narodowym zespole USA. Wygraliśmy wtedy Channel Race, coś co wcześniej dla
polskich załóg było absolutnie nieosiągalne. Fastnet
Race to nasze 2. miejsce w przeliczeniu łącznym. Na
„Kawie” wygraliśmy jeszcze sporo wyścigów w bardzo
silnej stawce. Zwycięstwo w Sardynia Cup straciliśmy
praktycznie w ostatnim wyścigu. Kolejne projekt to Warta Polpharma. Tutaj budżet to już kilka milionów
dolarów, w tym zakup samego jachtu to sporo ponad
jeden milion. Wcześniej MK Cafe pokazaliśmy w rajdzie dookoła Polski jesienią 1997 roku. W Warszawie
na placu Zamkowym i na Rynku głównym w Krakowie
odwiedziło jacht kilkaset tysięcy ludzi.
Po powrocie z The Race odwiedziłem Rolfa Vrolijka
w Szwajcarii, gdzie rezydował kilka lat związany z proW ŚLIZGU!
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jektem Alinghi. Podpisana umowa z Kulczyk Tradex
pozwoliła nam na zbudowanie nowego prototypu 24
stopowej łódki do klasy 730. Oczywiście wybraliśmy
projekt Rolfa. Także z tej łódki mieliśmy dużo frajdy
i przyniosła nam dużo zwycięstw.
Kolejne projekty żeglarskie to próba pokonania rekordu dookoła świata na jachcie klasy Volvo 60 pod nazwą: Bank BPH. Później przez jakiś czas firmowałem
projekt i podpisałem umowę startów na trimaranie
Bonduelle - ORMA 60, ale szybko pochłonął mnie już
plan budowy nowoczesnego super-katamaranu typu
M 90, czyli tego na którym obecnie pływamy.
A czy łatwiej było w tamtych czasach zbierać
budżety?
Trudno powiedzieć. Zawsze chodzi o to, aby po
pierwsze obie strony mogły razem wygrywać, jedni
sportowo, drudzy wizerunkowo. Ale ważna jest także
specyficzna „chemia”, czyli czy sponsorzy uwierzą
w projekt i będą chcieli, i potrafili, stać się partnerami.
Zawsze, a w Polsce - szczególnie - na końcu decydują
relacje bezpośrednie. Łatwo nie jest nigdy. Tym
bardziej, że dobre projekty, aby przyniosły rzeczywiste
wyniki muszą być długoterminowe.
To dlatego nie mamy dzisiaj w Polsce żadnego dużego teamu z jachtem budowanym od podstaw?
To nie musi być łódka zbudowana w Polsce, może być
nawet dobry jacht „second-hand”, używany, ale w dobrym stanie i z dobrym przelicznikiem regatowym.
Do tego odpowiednio przygotowana stała i niezbyt
liczna załoga. Na pewno potrzebne jest długofalowe
finansowanie.
Budowanie jachtu cementuje zespół od początku.
Obecnie nie wydaje się to już konieczne. Kiedyś był to
najtańszy sposób na pozyskanie jachtu. Teraz najważniejszy wydaje się dobór odpowiedniej jednostki.
Jeszcze raz zapytam, co jest nie tak? Firmy nie chcą
już wydawać milionów na żeglarstwo?
Wydawać czy darować? Nikt nie chce wydawać
funduszy na projekty, do których nie ma przekonania,
szczególnie na projekty słabo przygotowane. Ale ciągle zdarza się, że ten kto przychodzi do odpowiedniego sponsora z dobrym projektem, ma sporą szansę,
że mu się powiedzie. Doskonałym przykładem jest
Sopot Match Race. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że zebrać dobry, długoterminowy budżet na
projekt żeglarski w Polsce
jest naprawdę trudno.
Nie chodzi tylko o Ciebie, ale o wszystkie projekty.
Niemniej po 2011 i 2012, czyli nieudanych próbach
rejsów dookoła świata nadszedł rok 2014 r., czyli
Barcelona World Race. Stanąłeś na czele teamu
w ramach Lotto Szkoła Mistrzów. Mieliście wystartować w tych regatach. Nie udało się.
Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Fundusze, które mieliśmy z Lotto miały być
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przede wszystkim zaczynem i mogły wystarczyć nam jedynie na część budżetu. Wybrany
jacht klasy IMOCA 60, na którym mieliśmy
startować w tych regatach zanim jeszcze
zdążyliśmy go odebrać został zniszczony
podczas wielkiego sztormu w Meksyku. Stało
się to zanim jeszcze został przejęty przez nasz
zespół. Chyba opatrzność nad nami czuwała,
bo szczerze mówiąc, nie mając wtedy kolejnych
sponsorów, nie bylibyśmy w stanie tej jednostki
wykupić do końca. Z firmą Lotto mieliśmy
umowę tylko na 2 lata i na kwotę, która nie
wystarczyłaby na utrzymanie jachtu klasy IMOCA przez kolejne lata. Upatrzony jacht został
zniszczony przez „siłę wyższą”, a dodatkowi
sponsorzy mimo zapowiedzi, jednak nie dotarli.
Tak się w tych projektach zdarza.
Szukaliście kolejnej łódki? Przecież Zbigniew
Gutkowski miał wtedy jacht IMOCA, chciał
startować w Barcelona World Race, tylko
zabrakło mu budżetu na osprzęt i żagle.
Tak, po zniszczeniu naszej wybranej łódki
szukaliśmy kolejnej, ale było na to zbyt mało
czasu. Byliśmy jeszcze w dwóch miejscach,
gdzie jachty były w miarę dobrze przygotowane,
ale patrzyliśmy też ile musielibyśmy na taką
łódkę po zakupie jeszcze wydać. Dla porównania - na jacht Zbyszka Gutkowskiego w stanie
w jakim wtedy był trzeba było dokupić jeszcze
takielunek i żagle, a równolegle mieliśmy też
oferty które łącznie wymagały mniej wkładu
finansowego.
Kupno całego jachtu wymagało mniej wkładu?

Czyli nie zagrał u was zwyczajnie tzw. czynnik
ludzki?
Tych argumentów jest więcej, tak jak wspomniałem przed chwilą. Projekt jest sumą wielu
czynników, ale w tej akurat sprawie głównie
chodziło o finanse. Musimy brać pod uwagę
koszty podstawowe: ubezpieczenie, takielunek,
żagle, i wiele innych drobniejszych rzeczy.
Jako lider projektu siadasz i zwyczajnie liczysz,
a oferta Gutkowskiego, która wtedy dotarła
do nas przez osoby trzecie, najzwyczajniej
w świecie nie kalkulowała się. Do kupna tego
francuskiego jachtu, spóźniliśmy się dwa dni,
44
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Tak, była taka oferta z Francji, i dotyczyła
jachtu w zdecydowanie lepszym stanie niż
tego teoretycznie dostępnego w Polsce. To
była kwestia finansów i logistyki. Po analizie
woleliśmy zainwestować w coś, co w dłuższym
okresie czasu po prostu opłaci się i przyniesie
korzyść. Dodatkowo jak wcześniej mówiłem,
projekt tworzy nie tylko jacht i budżet, ale przede
wszystkim załoga. A wśród załogi musi być
odpowiednia chemia. Te sprawy też były brane
pod uwagę.
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Z własnego
doświadczenia
wiem, że
zebrać dobry,
długoterminowy
budżet na
projekt żeglarski
w Polsce jest
naprawdę trudno.

ale chyba na całe szczęście, bo w międzyczasie
padły rozmowy z naszym kolejnym sponsorem.

chodzi o osiąganie wyników w liczących się regatach. Tutaj mogę tylko trzymać kciuki.

Jeszcze kilka lat temu zapełniałeś media. Dzisiaj
znacznie mniej. I nie zawsze są to fajne informacje
jak np. ta o zajęciu Twojego jachtu przez komornika. Udało się to sprawę rozwiązać?
Dziękuję za to pytanie, bo jest szansa na wyjaśnienie
tej kwestii do końca. Po pierwsze sprawa komornicza w odniesieniu do Gemini 3 jest ostatecznie załatwiona i rozliczona. Dodatkowo dotyczyła długów,
ale nie naszego zespołu, tylko jednego z naszych
sponsorów. Kiedy jego firma stała się niewypłacalna, przypomniano sobie o jachcie, który kiedyś ta
firma sponsorowała, ale jednej z umów nie spłaciła.
Pojawiły się problemy finansowe. Stąd zajęcie.
Obecnie właścicielem Gemini 3 jest spółka, w której
jestem jednym z udziałowców. Ponieważ majątkiem
spółki jest jacht, a jacht był zastawem kilka lat temu
w kwestionowanych rozliczeniach sponsora - spółka
zarządzająca zmuszona została do spłaty starego
i nie swojego długu. Takie są wymagania prawne.
Decyzją spółki, armatorem Gemini 3 kilka lat temu
zostałem ja i zapis hipoteki został przepisany na
mnie. Jednak powtarzam, z prawem nie będę dyskutował. Chociaż było to dla mnie dużym obciążeniem.
Wszystkie zaległe długi, w których jacht był poręczeniem zostały spłacone. Od kilkunastu miesięcy na
Gemini 3 nie „wiszą” już żadne zobowiązania.

Pytam dlatego o Polska 100, bo Ty masz podobny
projekt - Ambasador Niepodległości. Na jakim
jest etapie?
Nasz projekt planujemy już ponad dwa lata. Po
pierwsze, jak wiesz mamy bardzo szybki i sprawdzony jacht, na którym zdobyliśmy parę rekordów
prędkości. Gemini 3 to na pewno najszybszy polski
jacht sportowy. Zbudowaliśmy go co prawda
w Szwecji, ale przez nasz polski zespół, a następnie
katamaran został doposażony w stoczni w Polsce.
Co do przygotowań, część finansowania powinna
ruszyć tej wiosny, a reszta jest aktualnie w trakcie
finalnych negocjacji. Obecnie Gemini 3 stoi w Las
Palmas. Konieczne będą niezbędne remonty.
Zastanawiamy się nad startem w największych regatach słodkowodnych na świecie, tj. Mackinac, ze
startem w Chicago. Będzie tam trochę polonijnych
jachtów i wiem, że są to regaty do wygrania. A na
pewno z możliwością pokonania rekordu trasy jak
warunki dopiszą. Dobrze byłoby się tam pokazać
z dobrej strony i wzmocnić tym samym Polonię.
Po drodze wizyta w Toronto, następnie ewentualny start w regatach dookoła Anglii, oraz Fastnet.
Czyli kilka wyraźnie wybranych spotkań i regat, na
sprawdzonym jachcie, z wybranym zespołem z realnym doświadczeniem oceanicznym. Myślę, że nie
ma sensu porównywać się do projektu „Polska 100
- sto portów na 100-lecie”. To są bardzo ambitne
plany, na ile wykonalne, czas pokaże. Nasze plany
są znacznie
skromniejsze, ale może dlatego, że projektów
morskich i oceanicznych do tej pory zrobiliśmy co
najmniej kilkanaście...większość udanych. Członkowie załóg tych projektów są dzisiaj wizytówką
polskiego żeglarstwa morskiego. Oceaniczne
wymagają znacznie więcej czasu.

Chyba dzisiaj więcej czasu poświęcasz na szukaniu wsparcia finansowego niż pływanie. Można
w Polsce skupić się na budowaniu jachtu i robieniu
wyników?
Żegluję cały czas. Co do ‚robienia wyników’, to
chyba po ponad 40 latach i wielu regat - nie muszę
nic udowadniać? Moje żeglarskie CV załączyłem
do wywiadu, możesz zerknąć… Uważam jednak,
że odległość w realizacji profesjonalnych morskich
projektów żeglarskich przez polskie zespoły i jak to
robią na przykład Niemcy, Anglicy czy Francuzi od
lat wcale się nie zmniejsza. Bez nazywania nikogo
wystarczy porównać końcowe wyniki ostatnich
regat Fastnet czy Sydney to Hobart i wielu innych.
Oceaniczne to zupełnie inna bajka. Nie mamy tutaj
prawie żadnej statystyki.
Śledzisz projekt Polska 100, czyli planowany rejs
dookoła świata z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości?
Jakiś czas temu przeczytałem, że Mateusz Kusznierewicz dla tego tytularnie polskiego projektu chce
budować jacht w Polsce i uznałem to za bardzo
dobry pomysł. To byłoby spektakularne, taka wizytówka naszego kraju, naszej wiedzy i możliwości.
Jednak teraz media informują, że jacht dla tego projektu już nie będzie budowany, ale zostanie kupiony
używany i nie z Polski, tylko z zagranicy. Rozumiem,
że teraz znowu okazało się nie ma na to czasu i brak
planowania długoterminowego. Co do deklarowania
prezentowania w ramach tego projektu najlepszych
osiągnięć polskiego żeglarstwa, to rozumiem, że
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Czy w związku z tym Gemini 3 będzie przechodzić
rebranding?
Tak, na pewno.
Nazwa też będzie inna?
Tego nie wiem. To zależy w dużej mierze od głównego sponsora.
Jaki budżet wchodzi w grę?
Wciąż szacujemy. Pojawiły się ostatnio nowe okoliczności, które mogą zmienić założenia finansowe.
Macie już sponsorów?
Jesteśmy w trakcie rozmów.
A wisienką na torcie mają być te regaty dookoła
świata?
Chyba nie o tort, ani o wisienki tu chodzi. Po prostu.
Cytując za starożytnymi Grekami: „Żeglowanie jest
koniecznością” („Navigare necesse est, vivere non
est necesse”).
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K RZYSZTOF CHMIELEWSKI

ZAGLĄDAJĄC
W PASZCZĘ REKINA
R O Z M AW I A Ł A : D A G M A R A R Y B I C K A / F O T O : K R Z Y S Z T O F C H M I E L E W S K I I ADRIANA ŁĘGOWIK-CHMIELEWSKA

Dzieli życie na pół. Jego świat dzieje się na lądzie i w wodzie. Jeden z najlepszych implantologów w kraju, „po godzinach”, wraz żoną śmiało zagląda
w oczy dzikiej przyrodzie, robiąc spektakularne zdjęcia podwodne i filmy dla
stacji Discovery Channel. Poznając prawa natury upewnia się, że każdego
dnia warto pielęgnować nasze tu i teraz. Doktor Krzysztof Chmielewski, właściciel SmileClinic, szczęście definiuje jako składową pracy, która jest pasją
i miłości, która dodaje skrzydeł i pozwala mierzyć wysoko.
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Można powiedzieć, że na rekinach
zjadł Pan zęby?

Wyprawy to sposób na udane małżeństwo?

Ha, ha, ha… na szczęście dla mnie nie.
Z całą pewnością rekiny i nurkowanie
z nimi jest dla mnie i żony olbrzymią
pasją. Przygoda rozpoczęła się jeszcze w latach 80. i trwa do dzisiaj. Bez
względu na miejsce, niemal każde nurkowanie to rodzaj wyjątkowego spotkania z podwodną fauną i florą. Ciepłe
wody z przepięknym błękitem to nasze
najczęstsze wyobrażenie i skojarzenie
dotyczące aktywnego urlopu. Występują w nich często różne gatunki rekinów,
w większości niegroźnych dla ludzi. Gdy
na horyzoncie pojawia się rekin, wiele
osób szuka najbliższej drogi ucieczki,
z wyjątkiem płetwonurków. Oni najczęściej podążają na spotkanie z tymi niesamowitymi rybami.

Od samego początku związku wiedzieliśmy, że chcemy podróżować i spędzać
czas razem. Coś, co nas dodatkowo
połączyło to te same pasje: nurkowanie
i fotografia, a później filmowanie. Każdy
związek to ciągłe pasmo kompromisów, ale myślę, że najważniejsza dla nas
jest przyjaźń trwająca już ponad 27 lat.
Wyprawy dodatkowo łączą, ponieważ
wspólnie stajemy przed szeregiem wyzwań i trudności, a zdarza się, że i niebezpieczeństw. Dzielenie się pięknymi chwilami jest wspaniałe, jednak życie to nie
tylko rajska plaża, błękitne niebo, ciepła
woda i drink z palemką. Dopiero w tych
ekstremalnych momentach poznajemy
drugą osobę, gdy Twoje życie zależy właśnie od niej.

Jak to się zaczęło, że z zacisza SmileClinic wyruszył Pan w dzikie okoliczności
przyrody?

Co dzieje się podczas kręcenia materiałów? Jest bardzo ostro?

Najpierw było nurkowanie, potem zostałem lekarzem, ale przyroda była mi bardzo bliska od zawsze. Zanim zaczęliśmy
z żoną współpracować przy podwodnych produkcjach filmowych, spędzaliśmy każdą wolną chwilę na nurkowaniu
i utrwalaniu piękna podwodnego świata.

Sytuacje mrożące krew w żyłach są
elementem ryzyka ponoszonym przez
filmowców, którzy chcą być blisko zwierząt. Strach jest potrzebny. To uczucie,
które powie ci, że czas się wycofać i wracać do domu. Zdarzało nam się już być
pomiędzy rekinami w ferworze żerowania, gdy musieliśmy wykorzystywać duże

kamery, aby uniknąć pogryzienia. Takie
momenty przeżyliśmy w Papui Nowej
Gwinei.
Równie ciekawą przygodę mieliście
z lwami morskimi na Alasce.
To zwierzęta bardzo ciekawskie i chętnie
podpływają do płetwonurków. Stado około 15 lwów morskich najpierw pięknie nam
pozowało do zdjęć, a następnie zaczęło
się nami bawić chwytając swoimi zębami
początkowo płetwy, potem próbując swoimi paszczami sprawdzić, czy nasze głowy
się w nich zmieszczą. W takich chwilach
opanowanie i spokój jest jedynym rozwiązaniem. Odruchowa reakcja odepchnięcia
zwierzęcia, lub ucieczka może zakończyć
się tragicznie. Ostatnio spędziliśmy prawie miesiąc na wyprawie z wielorybami.
To przepiękne, majestatyczne i delikatne
zwierzęta. Jednak ssak morski, który ma
ponad 16 metrów i waży około 40 ton
może niechcący także być zagrożeniem.
Nawet przypadkowe uderzenie płetwą
ogonową ważącą ponad 2 tony potrafi zakończyć się połamaniem kości.
Który punkt na mapie świata zauroczył?
Jest ich wiele. Czasami widoki na lądzie
są niezbyt atrakcyjne, ale za to pod wodą
rozpoczyna się prawdziwa magia. Mamy
z Adą kilka swoich ulubionych miejsc,
do których lubimy wracać, jak np. Morze Czerwone, Wyspy Galapagos, Papua
Nowa Gwinea, Polinezja Francuska, Królestwo Tonga i Alaska. Również Polska dla
nas jest przepiękna i ma bardzo wiele do
zaoferowania miłośnikom przyrody. Wiemy na pewno, że zabraknie życia na zobaczenie wielu innych miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić, a są przecież też te, do
których pragniemy wrócić.
Udało się policzyć zęby rekina?
Praktycznie jest to niemożliwe. Rekiny
mają tą cechę, że w ciągu całego swojego
życia wielokrotnie ich zęby są zastępowane nowymi. Tracą one część zębów, gdy
pożerają swoją zdobycz lub w czasie ataków. Na dzień dzisiejszy naukowcy uważają, że jest ponad 400 gatunków rekinów.
Pomiędzy nimi jest wiele różnic. Niektóre
mogą być bardzo małe, mające zaledwie
kilkadziesiąt centymetrów długości, jak
i bardzo duże sięgające ponad 12 metrów,
tak jak to jest w przypadku rekinów wielorybich. Oznacza to, że zęby mogą mieć
różny kształt i wielkość. Te u żarłacza
białego należą do jednych z najlepiej przy-
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stosowanych do odgryzania dużych kęsów. Żarłacz biały ma ich ponad 50 widocznych, jednakże
bezpośrednio za nimi znajduje się dodatkowych
pięć rzędów przygotowanych do zastąpienia utraconych. Według większości specjalistów można
w przybliżeniu powiedzieć, że w ciągu całego życia
– licząc także te utracone, lub wymienione – może
ich mieć nawet 30 tysięcy.
Każdy może „otrzeć” się o rekina?
Większość z nas nigdy nie zobaczy rekina na
żywo, chyba że w oceanarium. Obserwacja tych
zwierząt w naturze to niepowtarzalne doświadczenie. W większości jest to bardzo bezpieczne.
Zazwyczaj rekiny unikają kontaktu z ludźmi i częściej odpływają, gdy tylko wejdziemy do wody. Są
oczywiście wyjątki, gdy niektóre gatunki stojące na
szczycie piramidy pokarmowej nie przegapią okazji, aby sprawdzić czy przypadkiem jakiś smakowity kąsek nie unosi się na wodzie.
Gdzie znajduje się cienka czerwona linia, której
nigdy Pan nie przekroczy?
Ustaliliśmy z Adą granice i wiemy, że ich nie przekroczymy. Może tym być nieodpowiednie miejsce
i czas. Nie wejdziemy do wody z żarłaczami białymi,
tygrysimi lub tępogłowymi, gdy jest bardzo niska
przejrzystość wody lub gdy są nadmiernie pobudzone. Nurkowanie w ciepłej krystalicznie czystej
wodzie i przy pięknej pogodzie to luksus. Przy produkcjach filmowych, często trzeba sprostać innym
wyzwaniom. Silny wiatr, falowanie wody, mała przejrzystość, prądy pod wodą, niebezpiecznie zwierzęta
- to tylko kilka zmiennych w równaniu do określenia
ryzyka i granicy bezpieczeństwa.
Pomaga szósty zmysł, intuicja, czy umiejętność
dopasowania się i wiedza?
Szósty zmysł i intuicja to kobieca domena, więc
Ada jest w tym temacie ekspertem. Natomiast
bez dobrego wyszkolenia, kondycji i wiedzy, wiele
wypraw nie byłoby w ogóle możliwych. Woda to
żywioł. Bez przerwy pogłębiamy więc swoją wiedzę, zarówno czerpiąc z własnych doświadczeń,
ale i obserwując i naśladując innych. Z wielką
niecierpliwością czekamy w tej chwili na pojawienie się najnowszej serii BBC „Blue Planet 2”. Są to
przepiękne produkcje filmowe, które pozwalają
nam zobaczyć niesamowite sceny i zwierzęta
dostępne tylko dla wybranych na żywo. Mamy to
szczęście, że czerpiemy wiedzę też bezpośrednio od reżyserów, operatorów kamer i producentów zaangażowanych w produkcje przyrodnicze,
ale także w duże projekty filmowe, jak np. James
Bond. To nieocenione źródło wiedzy i informacji
Pogodził się Pan, że świat zwierząt bywa bezwzględny i łańcuch pokarmowy jest nieunikniony?
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To nie jest łatwe. Prościej jest nam obserwować takie interakcje w środowisku wodnym, niż lądowym. Nigdy nie zapomnę jednej z wypraw,
gdy byliśmy świadkami przeprawy stada zebr przez rzekę Mara w Kenii. Krokodyle wykorzystują ten moment jako czas wyśmienitej uczty.
Oglądanie takich scen w telewizji nie oddaje pełnego dramatu tego, co
się dzieje. Do dziś pamiętamy z żoną zapach krwi w powietrzu i przeraźliwe odgłosy walki o życie. Podobnie jest, gdy obserwujemy polowania innych zwierząt morskich, takich jak rekiny, orki, czy delfiny. My
ludzie, nadajemy często cechy ludzkie innym zwierzętom próbując
je zrozumieć, lub nadać ich zachowaniu specjalne znaczenie. Prawdziwe życie jest bardziej brutalne i bezwzględne. Nie zawsze mały
niedźwiadek jest słodką przytulanką, a delfin przyjaznym wodnym
ssakiem. Są to przeżycia wywołujące silne emocje.
Dzika natura zmienia?
Tak. Za każdym razem, gdy wracamy z odległych zakątków do domu,
doceniamy to co mamy i kim jesteśmy. Łatwo jest utracić dystans
w codziennym życiu pełnym trosk i problemów, z którymi każdy
z nas musi się zmierzyć. Narzekamy, że jest nam trudno lub mamy za
mało, ale gdy udaje nam się oderwać od tej codzienności i doświadczyć prawdziwej biedy, albo zobaczyć miejsca, w których pierwotne
instynkty żądzą życiem, to są to momenty skłaniające do refleksji nad
tym co mamy, kim jesteśmy i czego faktycznie chcemy od życia.
Marzenie, które chcieliby Państwo uwiecznić?
Nurkowanie z krokodylami w delcie rzeki Okawango to jedno z marzeń, które jest na naszej liście. Mamy mentorów, którzy są naszymi
przewodnikami i pod ich czujnym okiem jest to możliwe. Inne to nurkowanie na Antarktydzie, zwłaszcza w obrębie amerykańskiej bazy
badawczej MacMurdo Station. Ta realizacja może okazać się bardzo
trudna, ale kto wie, przecież marzenia się spełniają.
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WORLD SAILING

WALKA KLAS
PARYŻ 2024
KLAUDIA KRAUSE

Trwa olimpijski wyścig. Tym razem nie sportowy,
a polityczny. Kolejny raz World Sailing zaproponował
zmiany konkurencji żeglarskich. Które z nich mogą zniknąć
z programu olimpijskiego, a które mogą je zastąpić?
Najbardziej prawdopodobną zmianą jest pojawienie się
kiteboardingu. Kto może czuć się zagrożony?
Informacje o wprowadzeniu kitesurfingu na
olimpiadę powracają jak bumerang. Co prawda, nie udało się wprowadzić go na Tokio 2020,
ale jest duża szansa na dołączenie tej dyscypliny na igrzyska w Paryżu w 2024. Równolegle
wraca ryzyko usunięcia windsurfingowej klasy
RS:X. Tym samym powszechne stało się
antagonizowanie tych dwóch dyscyplin.
- W dużej mierze media generują takie antagonizmy, bo gdyby kite miał zastąpić np. klasę
470, nie byłoby takiego poruszenia – komentuje Tomek Janiak, trener kadry juniorów
w kiteboardingu. - Wsadzając przysłowiowy kij
w mrowisko, bo to przecież dwa bardzo mocno
skoligacone ze sobą środowiska, uzyskuje
się ciekawy medialnie temat. Oczywiście,
w tym cyrku zwanym IO, jest miejsce zarówno
dla windsurfingu jak i kitesurfingu, te dwie
dyscypliny powinny być traktowane priorytetowo ze względu na dynamikę, innowacyjność, atrakcyjność, niskie koszty (logistyka),
powszechność, a nie być stawiane po dwóch
50

stronach barykady.
To nie pierwszy raz kiedy windsurfing jest
konfrontowany w kiteboardingiem. Podobna
sytuacja miała miejsce w 2012 r. 5 maja 2012
roku we Włoszech członkowie Rady Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (ISAF) ogłosili
nowe konkurencje olimpijskie w programie
Igrzysk Olimpijskich. Wówczas do grona
dyscyplin olimpijskich dołączył między innymi
kiteboarding, który jednak ostatecznie w Rio się
nie pojawił.
NIE TYLKO KITEBOARDING
Wprowadzenie kiteboardingu to nie jedyna
zmiana, którą zaproponował World Sailing.
Nowy porządek ma wyeliminować dwie klasy
RS:X, czyli mężczyzn i kobiet, a także zredukować klasę 470 i 49er. Dwuosobowe klasy 470
oraz 49er, gdzie rywalizacja kobiet oraz mężczyzn odbywała się do tej pory oddzielnie, miałyby co prawda pozostać w programie igrzysk,

ale tylko jako konkurencje mieszanej płci.
Zakładając, że żeglarstwo utrzymuje dalej 10
klas – w miejsce czterech usuniętych – oprócz
kiteboardingu może pojawić się windsurfing
z hydroskrzydłem, nowa jednoosobowa klasa
żeńska i długodystansowy wyścig morski.
- Póki co, to domysły, jednak nie jest wykluczone, że takie decyzje zostaną podjęte – mówi
Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku
Żeglarskiego. - Być może dojdzie do tego, że
w maju tego roku zapadanie decyzja, że nic nie
zmieniamy, w związku z czym odbędzie się tylko debata na temat klas. Możemy wnioskować
o przyznanie dodatkowych medali, ale szanse
są iluzoryczne. Dzisiaj bazujemy na prawach,
które zostały nam przyznane przez MKOl.
Gdyby proponowane zmiany weszły w życie,
mogłyby one mieć duże konsekwencje dla
polskiego żeglarstwa sportowego. Od wielu
lat konkurencją, w której Polacy regularnie
zdobywają medale mistrzostw świata i Europy
jest windsurfing w klasie RX:S, a podczas
igrzysk w Londynie w 2012 roku brązowe
medale olimpijskie zdobyli Zofia Klepacka oraz
Przemysław Miarczyński. Do tego w minionym
sezonie mistrzyniami świata w klasie 470
zostały Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek
Gliszczynska. Z kolei w klasie 49er mamy dwie
bardzo dobre załogi, które potrafią ocierać się
o podium mistrzostw świata i Europy. Jedno
jest pewne, po takiej rewolucji w żeglarstwie
olimpijskim, federacje żeglarskie wszystkich
krajów stanęłyby przed ogromnym wyzwaniem.
JAK WYGLĄDA PROCES WYBORU?
Przy wyborze danych klas bierze się pod
uwagę dwa czynniki. Pierwszy to event, czyli
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Event/konkurencje
olimpijskie

nazwa konkurencji, np. męski windsurfing.
Drugi to equipment, czyli sprzęt, np. RS:X. Tak
naprawdę istnieją cztery możliwości. Można
zachować konkurencję i sprzęt, zachować
konkurencję, ale zmienić sprzęt, zachować
konkurencję i wybrać zupełnie nowy, ulepszony
sprzęt, albo wybrać nową konkurencję i nowy
sprzęt.
CO SIĘ TERAZ DZIEJE?
Oficjalny status jest następujący. W listopadzie
2017 r. zostały podjęte decyzje kierunkowe, co
do dyskusji nad konkurencjami olimpijskimi
w 2024 roku. Te decyzje będą respektowane
podczas oceny wniosków składanych na
posiedzeniu majowym, które odbędzie się 1415 maja w Londynie. Wówczas World Sailing
będzie musiał zdecydować o wydarzeniach/
konkurencjach na igrzyska olimpijskie, które
odbędą się w 2024 roku. Te decyzje mówią
m.in. o tym, że w 2024 r. ma być: parytet 50/50,
zabezpieczona konkurencja dla „większych”
zawodników, 2-4 konkurencji ma być w formule mix. Do listopada 2018 roku World Sailing
będzie musiał podjąć decyzję, o tym jaki sprzęt
będzie wykorzystywany w każdym wydarzeniu/konkurencji, chyba że zalecane będą nowe
próby sprzętu. Nie później niż w listopadzie
2019 roku należy wybrać nowy sprzęt.
- Prezydium Zarządu World Sailing rozpatrzyło także politykę antymonopolową. Nie
jest żadnym zaskoczeniem, że wzięto pod
uwagę Lasera oraz Lasera Radiala, ponieważ
tam jest bardzo duży problem, głownie ze
znakiem towarowym, oraz klasę RS:X. Trochę
się zdziwiłem, że nie wzięto pod uwagę 49er i
Nacry, bo szczególnie w przypadku katamaranów sytuacja wygląda jeszcze gorzej – mówi
W.Ślizgu! Tomasz Chamera.
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Męski windsurfing
Żeński windsurfing
Jednoosobowa łódka męska
Jednoosobowa łódka żeńska
Jednoosobowa łódka męska
wagi ciężkiej
Dwuosobowa łódka męska
Dwuosobowa łódka żeńska
Męski skiff
Żeński skiff
Dwuosobowa łódka
wielokadłubowa par
mieszanych

Equipment/sprzęt
do nich przypisany
RS:X
RS:X
Laser
Laser Radial
Finn
470
470
49er
49erFX
Nacra 17

TOMASZ CHAMERA
Wybór konkurencji olimpijskich jest
niezwykle ważny dla wszystkich krajów, także dla nas jako PZŻ. Proces
decyzyjny rozpoczął się od rekomendacji Komisji Events, która zostanie
rozpatrzona przez Radę World
Sailing. Pierwszym etapem jest dyskusja nad konkurencjami (nie klasami
regatowymi). Ustalenie konkurencji
(maj br.) pozwoli na rozpatrzenie
poszczególnych klas, na temat
których finalne decyzje zapadną w
listopadzie br. W przypadku podjęcia
decyzji o wprowadzeniu nowej klasy
w obrębie danej konkurencji, decyzja
podjęta zostanie w listopadzie 2019
roku. Aktualnie Komisja Events
zarekomendowała dyskusję na
temat następujących konkurencji:
windsurfing kobiet i mężczyzn, jacht
dwuosobowy kobiet i mężczyzn oraz
jednoosobowy jacht ciężki. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć,
że na pewno będziemy wspierać
windsurfing. Chociażby ze względu
na liczbę medali, jest dla nas kluczową konkurencją. Za windsurfingiem
przemawia uniwersalizm, jest jedną
z najliczniejszych konkurencji na
świecie. MŚ klasy Techno gromadzą
na starcie blisko 400 zawodników. Od
kilku edycji mówi się, że programu
igrzysk wypadnie klasa 470, ale tak
się nie dzieje, bo ma bardzo silny
lobbing głównie w krajach azjatyckich. Trudno dzisiaj o zadowalające
wszystkich rozwiązanie. Przy jakiejkolwiek propozycji zmian tworzy się
miejsce np. dla kiteboardingu, który

dzisiaj funkcjonuje przede wszystkim
w konkurencji męskiej –problemem
mógłby być sugerowany przez MKOl
parytet. Z kolei offshore odzwierciedla problem, który był z kobiecym
matchracingiem przed igrzyskami
w Londynie. Argumenty typu: będzie
tanio, bo dostarczamy sprzęt są niestosowne, ponieważ żeby pojechać
na IO, należy się do nich wcześniej
przygotować i zakwalifikować. Na
czym się przygotujemy? Trzeba kupić
jacht(y), aby móc na nich trenować i
przejść przez sito kwalifikacji, więc argument finansowy jest bezpodstawny. Wydaje mi się, że dla większości
krajów zachowanie statusu quo byłoby najbezpieczniejsze. Dlaczego? Bo
krajów bogatych żeglarsko jest tak
naprawdę garstka – USA, Francja,
Wielka Brytania. Dla nich wymiana
sprzętu i całej polityki żeglarskiej to
niewielki kłopot, ale dla pozostałych
nacji to potężne przeorganizowanie
i koszty. Spójrzmy na klasy Soling,
czy Europa, do niedawna olimpijskie.
Teraz ludzie, którzy na niej żeglowali
szukają innych wyzwań, zostało
znacznie mniej jednostek do żeglugi
hobbystycznej. Dzisiaj głównym problemem żeglarstwa nie jest format i
konkurencje, ale stworzenie elementu
widowiskowości, sposób prezentacji
naszego sportu. To jeden z najważniejszych czynników jakimi powinien
zająć się World Sailing – jak nasz
sport skuteczniej przedstawić
w mediach, żeby był zrozumiały
dla każdego, niekoniecznie go
zmieniając.
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Przemysław Miarczyński
MKOL od dawna stara się ograniczać,
a nie zwiększać liczbę kompletów medali na igrzyskach i prawdopodobnie
dlatego jest ciśnienie, żeby na IO był
kite lub windsurfing, a nie obydwie klasy. Nie wiem, dlaczego akurat te dwie
dyscypliny są ze sobą konfrontowane.
Kiedyś podobna sytuacja była z klasą
windsurfingową Mistral i Formułą
Windsurfing. Wtedy porównywanie
było bardziej logiczne, ponieważ były
to klasy windsurfingowe i nie różniły
się aż tak od siebie.
Musimy walczyć, żeby windsurfing nie
został wykluczony z programu olimpijskiego, a w najgorszym wypadku
starać się, żeby był to windfoil. Nie
możemy też odpuszczać kitefoila, bo
tu bardzo dobrą pracę wykonuje Tomek
Janiak, który prowadzi na kajcie kilku
młodych, przyszłych mistrzów. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie windsurfingu i dodanie kajta do
programu Igrzysk kosztem np. którejś
z konkurencji pływackich.

Irmina Mrózek Gliszczynska,
Mistrzyni Świata w klasie 470
Po Rio z napięciem czekaliśmy na decyzję czy 470 w Tokio to będzie mix czy
jednak zostanie tak jak było wcześniej,
a że historia lubi się powtarzać to mam
nadzieję, że powtórzy się również decyzja. Trochę nie rozumiem tego pędu za
równouprawnieniem, ponieważ różnice
między mężczyznami, a kobietami były
i mam nadzieję że będą, bo te różnice są
fajne. Ciekawe jakby to wyglądało u nas...
Sądząc po tym jak zmieniła się rola załoganta na 470 i jak dużą rolę ma „pompa”,
to raczej mężczyźni będą załogantami,
a kobiety pójdą na ster. Aktualnie w głowie mam Tokio i na tym skupiam uwagę,
a co będzie w 2021? Zobaczymy.

Paweł Kołodziński
Osobiście nie podoba mi się ten kierunek, by ze wszystkich klas dwuosobowych robić załogi mieszane. Klasa
49er stworzyła dwie floty pozwalające
rozgrywać rywalizację dla mężczyzn
i równolegle dla kobiet. 49er FX będący
żeńską odmianą 49er'a daje możliwości kontrolowanej żeglugi bez nadmiernej eksploatacji organizmów zawodniczek. 49er natomiast jest stworzony
do „męskiej roboty”. Duża powierzchnia
żagli przy wietrze przekraczającym 18
węzłów wymaga solidnego przygotowania. Suma wagi zawodników wynosi
niemalże 160 kilogramów. Ciekaw
jestem jaką propozycję klasy przedstawi WS, jeśli faktycznie będzie dążyć do
załogi mieszanej.
Innym aspektem jest to, że faktycznie
posiadamy już wyszkolone, doświadczone załogi. W przypadku naszej
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klasy mówimy o dwóch bardzo silnych
załogach, które w 2017 roku walczyły
regularnie w czołowej dziesiątce niemal każdych międzynarodowych regat.
Jeśli zerkniemy na 49erFX to mamy kilka załóg, które pracują, by dołączyć do
światowej czołówki. Ale jest to proces
wieloletni, który wymaga jednolitego
spojrzenia doświadczonego trenera
i zawodniczek.
Jestem przekonany, że jeśli WS wprowadzi zmiany, o których rozmawiamy,
to Polski Związek Żeglarski przygotuje
odpowiednie zaplecze i środki, by szkolić mieszane załogi. Jednak nie mamy
pewności czy będzie to z naszym
udziałem w roli zawodników.
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Tomek Janiak

Można zreformować żeglarstwo olimpijskie, ale establishment WS jest zbyt
wygodny i niechętny do jakichkolwiek
zmian. Za poszczególnymi klasami,
które od „zawsze” mają status olimpijskich, stoi potężny lobbing, którego
nie ma windsurfing, a tym bardziej
kitesurfing. Nie zawsze to co jest dla
nas lepsze i oczywiste jest zbieżne
z zagmatwanymi interesami ludzi lub
grup decyzyjnych. Możemy się obrazić
albo zaakceptować takie status quo
i próbować się zaadoptować.

Piotr Myszka
Za każdym razem windsurfing jest
konfrontowany z kitesurfingiem, co
dla mnie jest oczywistym nieporozumieniem. Pamiętam sytuację z przed
6 lat, gdzie przez chwilę na Igrzyskach
w Rio miał być Kite Race i podstawowym argumentem było to, że jedno
i drugie to deska. Dla mnie osobiście
to dwie różne klasy żeglarskie, gdyż
windsurfing ma żagiel, a kite latawiec.
Kitesurfing w ostatnich latach rozwinął
się bardzo technologicznie, ale windsurfing na igrzyskach to klasa, która na
tle innych klas olimpijskich ciągle się
rozwija i zmienia. Do igrzysk w Atenach
2004 była długa deskach windsurfingowa Mistral One Desing, a od Igrzysk
w Pekinie 2008 jest windsurfingowa
klasa RS:X.
Moim zdaniem, warto by się zastanowić czy nie czas na zmiany w innych
klasach olimpijskich, które są na
igrzyskach w niezmienionej formie od
30 lat.
Windsurfing w tym momencie przechodzi kolejną rewolucję, deski będą latać
nad wodą na hydro-skrzydłach. Miałem
przyjemność pływać na foilu podczas
Mistrzostwa Świata RS:X Convertible
na Azorach i na ostatnim zgrupowaniu
kadry narodowej na Lanzarote i muszę
przyznać, że odczucia są niesamowite.
Windsurfing z hydroskrzydłem powinien być kolejną rewolucją windsurfingu. Najważniejszą zaletą jest to, że
pływa w ślizgu przy słabszym wietrze,
z mniejszym żaglem, co znacznie ułatwia panowanie nad sprzętem.
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Przy wyborze nowych klas żeglarskich
na igrzyskach WS powinien kierować
się atrakcyjnością danej klasy, ceną,
liczba osób uprawiających daną dyscyplinę na poziomie młodzików i juniorów. Akurat w windsurfingowej kalsie
BiC Techno dla juniorów podczas
Mistrzostwa Świata jest po 200-300
desek na starcie, a to tylko Ci najlepsi,
którzy przyjechali. Na pewno potrzebne
są zmiany, co do tego nie mam wątpliwości, ale obawiam się, że w WS jest
looby, które kieruje się tylko własnym
interesem i próbuje skłócić ze sobą
środowiska windsurfingowo-kitesurfingowe. Tak więc nie skaczmy sobie do
gardeł, tylko promujmy obie dyscypliny
jako świeży powiew żeglarstwa.

W moim przekonaniu windsurfing zostanie, natomiast już nie jako RS:X, ale jako
nowa klasa latająca z dynamicznym
formatem rozgrywania wyścigów typu
„slalom”. Najlepsi polscy zawodnicy
(również z poza kadry) przesiądą się na
nowy sprzęt i dalej będą w czubie, nie
mam co do tego wątpliwości. Ważne,
aby nie przespali odpowiedniego momentu. Mamy już od dawna zawodnika,
który plasuje się w światowej czołówce
PWA, ostatnio również na windfoilu.
Przewiduje natomiast, że Kiteracing
zadebiutuje w Paryżu z jednym lub
dwoma medalami w Formule Kite
(Kite Foil). PZŻ oraz PZKite wspierają
szkolenie młodych zawodników, dla
których perspektywą są właśnie medale
na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 r.
w dyscyplinie kiteracing.
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STATEK
POLARNY
Z GDYNI

Komfort i luksus
w warunkach polarnych?
Niedługo będzie to
możliwe. Gdyńska
stocznia Crist rozpoczęła
prace nad nowoczesnym
pasażerskim statkiem
NB 312 z innowacyjnym
kadłubem X-Bow.
Jednostkę zamówił
norweski armator.

Stocznia Crist wraz z początkiem roku
ruszyła z pracami nad NB 312. Statek ma
za sobą pierwsze cięcie stali. W praktyce
oznacza to rozpoczęcie jego budowy.
Docelowo ma mieć około 125 metrów
długości i ponad 20 metrów szerokości.
Jednocześnie będzie to jedna z najbardziej innowacyjnych jednostek tego typu,
głównie przez specjalny kadłub typu
X-Bow. Do tej pory z takiego rozwiązania
korzystano wyłącznie w branży offshore’owej. Zastosowanie tego rozwiązania
w statku pasażerskim zmniejszy uderzanie fal o kadłub przez co zwiększy kom54
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HALINA KONOPKA

fort podróżowania i będzie prowadzić do
znacznego zmniejszenia hałasu i wibracji,
pozwoli ograniczyć ryzyko rozprysku fal
i zagrożenie lub uciążliwość śliskich lub
oblodzonych pokładów. Statek będzie
także bardziej efektywny, co pozwoli na
obniżenie kosztów eksploatacji i ograniczenie emisji do środowiska.
- Cieszymy się, że weźmiemy udział
w budowie tak innowacyjnego statku,
jakim jest NB 312. To kolejny projekt
z ciągle rozwijającego się rynku jednostek
pasażerskich, który zostanie zrealizowany
w stoczni Crist –mówi Tomasz Wrzask,
PR & Marketing Manager w Stoczni Crist.
Ten wielofunkcyjny, polarny statek pasażerski ma pływać pod marką National
Geographic. Co ciekawe, zawiśnie na nim
bandera… Wysp Bahama.
- Na pokładzie będzie miejsce dla ok. 20
naukowców, którzy podczas rejsu będą

mogli realizować badania naukowe w obszarze polarnym. Jednostka ma docierać
do takich miejsc, gdzie nie docierają inne
statki – dodaje Wrzask.
Statek będzie adresowany do miłośników
luksusu – na pokładzie zaplanowano między innymi spa, centrum fitness, jacuzzi,
restaurację z widokiem na morze, odkryty
bar i strefę relaksacyjną. Jednorazowo
będzie mogło z nich skorzystać ponad 100
osób przebywających w 69 przestronnych
kabinach i apartamentach – większość
z nich będzie posiadała prywatne balkony.
Do tego dochodzi jeszcze 12 pojedynczych
kabin.
Budowany w Gdyni statek trafi do norweskiej stoczni Ulstein, gdzie przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe. Wszystko powinno być gotowe w pierwszym
kwartale 2020 roku.
styczeń - luty 2018
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Pod koniec stycznia, na targach w Dusseldorfie odbyły
się dwie światowe premiery
jednostek od grupy Hanse.
Poznajcie Hanse 348 oraz
Sealine F430.

HANSE
PREMIEROWO
KLAUDIA KRAUSE

fot. materiały prasowe

Hanse 348
Hanse 348 stworzony został w oparciu
o sprawdzoną konstrukcję niezwykle
udanego poprzednika, wielokrotnie nagradzanego modelu Hanse 345. Nowa jednostka
wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań
jak wyższy maszt, który poprawia osiągi przy
słabych wiatrach oraz nowy kształt kila, który
poprawia stabilność przy silniejszych. Z kolei
dodatkowe światło i wentylacja sprawiają,
że wnętrze jest jeszcze bardziej komfortowe
i wygodne, a całość wykończenia opiera
się na rozwiązaniach z modelu 588. Nowy
pokład zwiększa powierzchnię w kokpicie
i wysmukla linie, dzięki czemu Hanse 348
nabiera zupełnie nowego charakteru.
Specyfikacja techniczna
Długość 10,40 m
Szerokość 3,50 m
Silnik 21 KM (standard)
Wyporność 6.30 t (standard)
Zanurzenie 1.95 m (standard)

Liczba koi 4/6
Liczba toalet 1
Liczba kabin 2/3
Zbiornik na wodę 210 l
Zbiornik na paliwo 160 l
Cena wersji podstawowej 93 900 EUR

Po odświeżeniu wielu poprzednich modeli stocznia
Sealine postanowiła zaprezentować nowy jacht.
F430 to rodzinna motorówka oparta na modelu C430. W tym wypadku kadłub zyskał nową
funkcjonalność, a przestronny flybridge dodatkowo urozmaica wygląd jednostki. Silniki Volvo IPS
w standardzie oraz inteligentny system zarządzania
zainstalowanymi urządzeniami (SBS) to rewolucja
w tej klasie. Sterowanie odbywać się będzie za pomocą joysticka. Dodatkowo w standardzie będzie
instalowany system Smart Boat, pozwalający na
kontrolę głównych systemów z chartplottera
lub tabletu. Cechą wspólną z modelem C430 są
ogromne okna, ponad 26 m2, które pozwalają
cieszyć się pływaniem również w mniej pogodne
dni. W cieplejszym klimacie, użytkownicy docenią
dodatkowy i przestronny pokład. Prędkość
maksymalna to aż 33 węzły. Tradycyjnie dla
marki Sealine, model F430 oferuje szeroki wybór
materiałów wykończeniowych i opcji wyposażenia dodatkowego, dopasowanego do rejonu
użytkowania.
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SEALINE F430

Specyfikacja techniczna
Długość 13,55m
Szerokość 4,20m
Silnik 2x Volvo Penta IPS 400 (standard)
Wyporność 13,65 t
Zanurzenie 1,13 m

Liczba koi 4/6
Liczba toalet 2
Liczba kabin 2/3
Zbiornik na wodę 450 l
Zbiornik na paliwo 1 100 l
Cena wersji podstawowej 379 950 EUR
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BURSZTYNOWY
SUNREEF
HALINA KONOPKA

Limitowane wydanie kompaktowych,
luksusowych katamaranów
z bursztynowymi akcentami? Taki projekt
przedstawiła niedawno stocznia Sunreef
Yachts. Sunreef 50 Amber Limited
Edition zostanie wyprodukowany jedynie
w dziesięciu egzemplarzach.
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Wraz ze spektakularnym sukcesem najnowszej linii katamaranów żaglowych stocznia Sunreef Yachts postanowiła
wprowadzić nowe, mniejsze i do tego bardzo limitowane
jednostki. Katamarany Sunreef 50 Amber Limited Edition są
wyposażone w karbonowy maszt i bom oraz pełen pakiet
opcji, dostosowany do dalekomorskich podróży. Projekt
powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów z całego świata
i oferuje między innymi cztery aranżacje wnętrz w połączeniu z eleganckim designem i akcentami naturalnego
bursztynu. Sunreef 50 standardowo oferuje idealne warunki
do wypoczynku na morzu, czarteru jak i do długich podróży
przez ocean. Jednostka jest unikatowa, Sunreef postanowił
wyprodukować zaledwie dziesięć tego typu jednostek.
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FRANCUSKI
STERNIK
Już nie raz wspominaliśmy
o morskich odmianach Lexusa,
Bugatti, Mercedesa czy Astona
Martina, jednak tym razem to
coś więcej. Dzięki kolaboracji
francuskich marek Peugeot
i Beneteau powstał Sea Drive
Concept, który pokazuje, jak
mogłoby wyglądać wprzyszłości
miejsce sternika
na pokładziejachtu.
Peugeot ma nowy plan na rozwój swojej
marki. Światowy sukces systemu i-Cockpit
tym razem postanowił wykorzystać wspólnie
ze stocznią Beneteau w koncepcie motorówki, która ma zapewnić off-roadowe doznania
na wodzie, podobne do tych, których dostarcza najnowszy SUV francuskiej firmy.

logią multimedialną Ship Control opracowaną przez firmę Beneteau. Rozwiązania
pochodzące z dwóch odrębnych dziedzin
tworzą Sea Drive Concept, który pokazuje,
jak mogłoby wyglądać w przyszłości miejsce
sternika na pokładzie jachtu. Na przyszłych
właścicieli czeka sporo udogodnień. Kapitan
będzie mógł przejąć kompaktowy ster,
sprawdzić parametry na 17-calowym, dotykowym ekranie oraz współrzędne nawigacji
na składanym wyświetlaczu. Z kolei firma
Beneteau odpowiedzialna jest za wygodne

i intuicyjne panele sterowania oraz kwestię
zsynchronizowania technologii, dzięki której
motorówka jest w stanie operować, z określoną liczbą urządzeń mobilnych. W ten sposób pasażerowie dostaną dostęp do takich
funkcji jak: kontrola oświetlenia, klimatyzacja,
nawigacja czy sprawdzanie poziomu energii
i paliwa.
Motorówka ma również zostać luksusowo wyposażona. Projekt zakłada skórzane siedzenia,
chromowane i drewniane elementy obudowy.
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Projektanci łodzi postawili na technologię.
Koncept zakłada bowiem wykorzystanie
systemu i-Cockpit, wyposażonego w całe
bogactwo przydatnych funkcji z techno-
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KLAUDIA KRAUSE
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WYRZEŹB
SOBIE DECHĘ
KLAUDIA KRAUSE

Chcesz sam stworzyć deskę do paddlebordingu (SUP),
longboarda, deskę surfingową, drewniany kajak, czy nawet
małą łódkę? Teraz to możliwe. Nad samą Wisłą w Warszawie,
na terenie Klubu Sportowego Spójnia, od niedawna działa
otwarta pracownia stolarska, która zapewnia narzędzia,
materiały i wiedzę. Potrzebne są tylko dobre chęci.
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Miasto Szkutnia, bo tak się nazywa, powstała z zamiłowania do wody i pracy
w drewnie. Za nową, kreatywną przestrzeń na mapie odpowiedzialni są
pasjonaci, Przemek Sobotowski i Paweł Miasojedow. Oboje mają za sobą
przeszłość korporacyjną.
- Dla mnie miłość do drewna zaczęła się od starej drewnianej, szwedzkiej
łodzi, którą kupiłem, wyremontowałem i pływam nią wraz z rodziną po Archipelagu Wysp Sztokholmskich. Praca przy łodzi dawała mi tyle satysfakcji,
że którejś zimy razem z Pawłem zaczęliśmy budować w garażu drewniany
kajak. Wciągnęło nas to strasznie. Zdecydowaliśmy, że chcemy się dzielić
z innymi radością pracy w drewnie. Pracownię otworzyliśmy więc trochę dla
siebie, ale oczywiście życie w niej toczy się dzięki uczestnikom warsztatów
i tym, którzy ją odwiedzają – podkreśla Przemek Sobotowski, właściciel.

fot. Radek Zawadzki

W Miasto Szkutni bardzo ważny jest powrót do rękodzieła. Stąd można tu
samodzielnie zbudować różne rzeczy. Począwszy od prostej drewnianej
zabawki, poprzez drewniane meble, longboard, skończywszy na stylowym
drewnianym kajaku czy małej łódce. Szczególne miejsce w aktywności
pracowni zajmują różnego rodzaju deski, przede wszystkim te związane
z wodą. Na warsztatach powstają małe skimboardy, ale też deski SUP, czy jak
ostatnio, najprawdziwsza drewniana deska surfingowa.
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Wszystko to pod okiem dwóch chłopaków, którzy postanowili podzielić się
swoją pasją. Oferta jest skierowana do wszystkich, którzy chcą wykonać coś
z drewna, mieć przy tym trochę zabawy, dobrze i w dobrym towarzystwie
spędzić czas, no i oczywiście cieszyć się potem efektem swojej pracy.
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fot. Radek Zawadzki

TECHNOLOGIA

Deska SUP w technologii szycia i klejenia może powstać w czasie warsztatów w pracowni. To doskonały projekt
dla początkujących. Technika szycia
i klejenia polega na łączeniu wcześniej
wyciętych elementów sklejkowych za
pomocą miedzianego drutu, a następnie
klejenia ich żywica epoksydową. Sklejka, z której korzystamy jest wyjątkowo
lekka, bo wykonana z drewna okoume.
Całość jest pokrywana tkaniną szklaną i żywicą epoksydową. Żywica jest
przezroczysta dzięki czemu uzyskujemy
piękną drewnianą deskę, której wytrzymałość na uszkodzenia jest porównywalna z „plastikami”. Taki mix tradycji
i nowoczesności.
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fot. materiały prasowe

JAK POWSTAJĄ
DESKI?

Większym wyzwaniem jest budowa
drewnianej deski surfingowej. Aby uzyskać zaokrąglone brzegi deski (rail) klei
się je z drobnych listewek np. cedrowych, które muszą być tak nafrezowane,
aby po sklejeniu i przestruganiu uzyskać
efekt litego drewna. Całość buduje się
na specjalnym stole (rocker table), dzięki któremu można uzyskać odpowiednie
wygięcie wzdłużne deski (rocker) jak
i poprzeczne (concave). Deska zbudowana jest na sklejkowym szkielecie i jest
oczywiście pusta wewnątrz. Dobudowy
stosujemy lekkie gatunki drewna jak
paulownia, cedr czy balsa. Mahoń lub
inne cięższe egzotyki służą do wykonania elementów ozdobnych. Być może
wkrótce pojawią się też zestawy dosamodzielnej budowy - wycięte wręgi, finy,
osprzęt i instrukcja budowy.
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fot. Radek Zawadzki

fot. materiały prasowe

TECHNOLOGIA
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PRAWEM
W ŻEGLARSTWO
PATRYK ZBROJA

Większe koszty dla marin, nowe zakazy dla żeglarzy, a przede
wszystkim problem z interpretacją niektórych przepisów – to główne
cechy nowego prawa wodnego, jakie obowiązuje do 1 stycznia 2018.
Wygląda na to, że uprawianie jachtingu, nawet rekreacyjnego będzie
teraz trudniejsze – pisze Patryk Zbroja, adwokat i żeglarz regatowy.
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Nowe prawo wodne reguluje od
nowa całkowicie całą sferę związaną z gospodarką wodną kraju.
W sposób istotny wpływa też na
uprawianie żeglarstwa. Skupię się
na trzech najistotniejszych zmianach, które były dotychczas przedmiotem największych emocji.
MARINY OBJĘTE PODATKIEM
DENNYM
Zasadą jest, że wszelkie grunty pokryte wodami stanowiące własność
Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych m. in. z transportem wodnym,
uprawianiem rekreacji, turystyki,
sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, lub działalnością
usługową - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.
Wprawdzie Dyrektywa z 23.10.2000
r. nie nakazywała wprowadzenia zasady bezwzględnej odpłatności za
wodę. Jednak w przypadku polskiego ustawodawcy, wyszedł on z założenia, zapewne z uwagi na trudną
sytuację finansów publicznych, że
nie ma wystarczających środków
na utrzymanie wód, infrastruktury
i nowe inwestycje w gospodarce
wodnej. W efekcie uznano za konieczne ustanowienie powszechnej odpłatności za użytkowanie
gruntów pokrytych wodami.
Jest to ten słynny tzw. podatek
denny, zwany również „podatkiem
podwodnym”.
Warto zwrócić uwagę, że do tej
pory kategoria gruntów związana
z „uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego
połowu ryb” była zwolniona z takiej
opłaty. Tym razem, niestety tak dobrze nie jest, bo aktualne zwolnienia
ograniczone zostały jedynie do:
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fot. Ra2ński / B A Ł T Y K

- gruntów oddawanych w użytkowanie podmiotom wykonującym
prawa właścicielskie Skarbu Pań-

stwa w stosunku do tych gruntów,
- gruntów oddawanych w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialnego, klubom sportowym,
w tym uczniowskim klubom sportowym, związkom sportowym oraz
uprawnionym do rybactwa, jeżeli
podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do wód.
Jak łatwo zauważyć, takie zwolnienie nie obejmuje zdecydowanej
większości polskich portów, przystani i marin żeglarskich (zarówno
tych położonych na śródlądziu, jak
i – tym bardziej – na wodach morskich).
JAK LICZYĆ PODATEK?
Konkretne wysokości opłat za
korzystanie z gruntu pod wodą
zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30.12.2017 r., zgodnie z którym od
1.01.2018 r. jednostkowa opłata
roczna z użytkowanie 1 m2 gruntu związanego z uprawianiem na
wodach śródlądowych rekreacji,
turystyki, sportów wodnych oraz
amatorskiego połowy ryb będzie
wynosić przykładowo:
- 0,89 zł – dla gruntu przeznaczonego pod porty, przystanie,
zimowiska, a także nabrzeża,
pomosty i wyciągi dla statków,
wykorzystywane do przewozów
pasażerskich,
- 5 zł – dla gruntu przeznaczonego pod inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu)
wykorzystywane np. do prowadzeni usług gastronomicznych
lub hotelarskich oraz gruntu przeznaczonego pod akweny związane z tymi obiektami, a także pod
inne nabrzeża, pomosty i akweny
z nimi związane;
- 0,01 zł – dla gruntu przeznaczonego pod kąpieliska i stałe tory
wodne służące do uprawiania
sporów wodnych.
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Już nawet pobieżna lektura ustawy i rozporządzenia wykonawczego sprawia sporo problemów interpretacyjnych związanych z dokładnym odróżnieniem gruntu objętego stawką
0,89 zł od tego, który będzie objęty stawką 5 zł, czy też nawet
stawką 8,9 zł. Jak np. potraktować nadbrzeżny sklep żeglarski,
czy stację benzynową? Jaką stawkę ustawodawca przewidział dla gruntów położonych na wodach morskich (w tym wewnętrznych wodach morskich)? Czy będzie to 0,5 zł? W jaki
sposób ma być obliczana powierzchnia „gruntów pokrytych
wodami”, czy według pozwolenia wodnoprawnego, czy miejsca zajmowanego przez pomost, czy miejsca zajmowanego
przez cumujący jacht?

PATRYK ZBROJA
adwokat, żeglarz regatowy
(wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski, aktualnie najwyżej
sklasyfikowany polski sternik
meczowy światowego rankingu
ISAF – poz. 12 na 1264 załogi),
prowadzi kancelarię specjalizującą
się w obsłudze prawnej
przedsiębiorców – w tym przede
wszystkim podmiotów gospodarki
morskiej i przemysłu jachtowego
(www.zbrojaadwokaci.pl), prowadzi
również bloga o tematyce wodnoprawnej (www.patrykzbroja.pl).
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fot. Ike Vern

Warto dla porządku dodać, że wprowadzono ulgę związaną
z możliwością ustalenia wysokości opłaty
rocznej proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub wynikającego
ze zgłoszenia wodnoprawnego, ale wtedy gdy jest on krótszy
niż rok. Taki sposób rozliczenia może mieć znaczenie jednak
wyłącznie dla mniejszych użytkowników, np. małych przystani, działających jedynie przez okres kilku miesięcy w sezonie.

O ile wskazane opłaty nie są nakładane bezpośrednio na żeglarzy i turystów, nie trudno jednak przewidzieć, że w istocie
to amatorzy sportów wodnych zostaną nimi pośrednio obciążeni. Dodatkowe obciążenie publicznoprawne będzie przecież
istotnym kosztem prowadzonej działalności każdego właściciela lub zarządy portu. W konsekwencji obowiązek jego
płatności z całą pewnością doprowadzi do podwyżki opłat
portowych, zarówno dla stałych rezydentów, jak i klientów jednorazowych.
Warto dla porządku dodać, że wprowadzono jedynie w tym
miejscu ulgę związaną z możliwością ustalenia wysokości
opłaty rocznej proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub wynikającego ze zgłoszenia wodnoprawnego, ale wtedy gdy jest on
krótszy niż rok. Taki sposób rozliczenia może mieć znaczenie
jednak wyłącznie dla mniejszych użytkowników, np. małych
przystani, działających jedynie przez okres kilku miesięcy
w sezonie.
W TRZCINY TYLKO Z POZWOLENIEM WODNYM
Z sygnalizowanych przez przedstawicieli jachtingu na wcześniejszym etapie prac ustawodawczych, warto zwrócić uwagę jeszcze na dwa niepokojące rozwiązania nowego Prawa
wodnego.
Do kategorii tzw. szczególnego korzystania z wód (czyli korzystania z wód wykraczającego poza powszechne oraz zwykłe
korzystanie z wód) zostało zaliczone m.in.: uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy przekraczającej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych. Co prawda jest
to zapis nieco liberalniejszy od pierwotnego projektu (gdzie
maksymalna moc silnika była ograniczona jedynie do 9,9 KM).
Niemniej, nakłada on na użytkowników większych jachtów
żaglowych (wyposażonych w napęd pomocniczy) i przede
wszystkim niemal wszystkich jachtów motorowych, o mocy
silników powyżej 13,6 KM, obowiązek uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego, i to niemal niezależnie od
rejonu żeglugi.
styczeń - luty 2018
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Duże wątpliwości na pewno będzie budzić w tym miejscu definicja „dróg wodnych” i praktyczny przebieg takich dróg.
O ile poruszanie się jachtem na silniku
po farwaterze nie będzie wymagało
pozwolenia, tak wpłynięcie w trzciny lub
próba dopłynięcia i rzucenia kotwicy
w uroczej zatoce na tym samym akwenie mogą być już kłopotliwe.
Jest to istotna nowość i dodatkowe,
chyba nie do końca przemyślane, obciążenie dla całej branży. Tym bardziej, że
sama procedura uzyskania pozwolenia
oraz jego konkretnej treści w tym przypadku co najmniej nieczytelna. Pojawia
się przykładowo pytanie, czy można
będzie uzyskać pozwolenie jednorazowo na 20 lat na wszystkie potencjalne
akweny na daną jednostkę, niezależnie
od tego, kto jest jest użytkownikiem tej
jednostki?
Nie można przy tym zapomnieć, że żegluga bez odpowiedniego pozwolenia
wodnoprawnego będzie sankcjonowana karą ograniczenia wolności, grzywny
albo nawet aresztu.

tego zakazu. Brakuje jednak wśród
nich przede wszystkim sugerowanego
umożliwienia wodowania mniejszych
jachtów wykonywanych z wykorzystaniem przyczep samochodowych. Wodowanie takich jednostek możliwe jest
teraz jedynie z wykorzystaniem dźwigu
lub suwnicy. Warto zauważyć, że pojazdem jest również przyczepa, którą definiuje się jako pojazd drogowy przeznaczony do transportu rzeczy lub pojazd
bez silnika, przystosowany do łączenia
go z innym pojazdem. Zakaz nie będzie
dotyczył co najwyżej podłodziowych
wózków, które nie są pojazdami drogowymi i nie są przystosowane do łączenia z innymi pojazdami. To oznacza, że
wodujący małe łódki regatowe, w tym
klas olimpijskich mogą spać spokojnie. Nie powinno być też problemu ze
ślizganiem się po lodzie bojerami, tak
jednak możliwość wjazdu na lód innego typu pojazdów (np. obsługi technicznej) budzi już w tym stanie prawnym poważne wątpliwości.

ZAKAZ WODOWANIA

Dla porządku trzeba wspomnieć i tutaj,
że naruszenie tego zakazu zagrożone
jest karą grzywny.

Pomimo apelu środowisk żeglarskich
oraz wstępnej akceptacji ze strony ministerstwa, w treści ustawy pozostał
również zapis zakazujący poruszania
się pojazdami po wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych
wodami. Wprowadzono wprawdzie
szereg dodatkowych wyjątków od

Podsumowując, dla żeglarzy łatwiej
nie będzie i już tylko krótka ocena
wskazanych powyżej zmian musi prowadzić do wniosku, że od 1 stycznia
2018 r. uprawianie jachtingu nawet
tego rekreacyjnego będzie bardziej
ograniczone, a jego koszty znacznie
wyższe niż dotychczas.
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Powodem nowelizacji
prawa wodnego było
dostosowanie krajowych
regulacji do prawa
unijnego i to od momentu
przystąpienia Polski do
UE w 2004 r.. Wynikało to
z obowiązującej w tej mierze
Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23.10.2000
r., która ustanawiała ramy
wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej.
Nie wszystkie jednak
zmiany wynikały z tego
obowiązku. Ustawodawca
w istotny sposób zmienił
dotychczasową polską
strukturę organów
administracji państwowej
odpowiedzialnych za
gospodarkę wodną. Powstał
m.in. całkowicie nowy
podmiot „Wody Polskie”,
a większość kompetencji
i zadań została przydzielona
jednostkom organizacyjnym
i organom właśnie w ramach
struktury tego właśnie
podmiotu. Zmienił się
również szereg regulacji
związanych z zasadami
gospodarowania wodami
oraz ich reglamentacja.
Wprowadzone zostają
również nowe stawki i nowe
rodzaje opłat.
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Niespodzianka i tragedia

TRZECI I CZWARTY ETAP
VOLVO OCEAN RACE
Milka Jung

Po czterech etapach wyjątkowego wyścigu
dookoła świata w klasyfikacji generalnej
wciąż prowadzi hiszpański zespół
MAPFRE. Załogi mają za sobą dwa bardzo
trudne etapy, z Kapsztadu do Melbourne
i z Melbourne do Hongkongu.

fot. Sam Greenfield / Volvo Ocean Race
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Teraz żeglarzy czeka najpierw etap 5
z Hong Kongu do Guangzhou (to równo
punktowany dla wszystkich etap tranzytowy rozpoczynający się 1 lutego), a potem powrót do Australii w 6 etapie (Hong
Kong – Auckland, start 7 lutego) oraz
opłynięcie Hornu w siódmym.
ETAP
Trzeci etap był wyjątkowo trudny. Po
starcie z Kapsztadu flota od razu z marszu trafiła na sztormowe warunki. W połowie drogi, pierwsze dwa jachty były
zaledwie 5 mil od siebie. - Jesteśmy mokrzy, zmęczeni i głodni. Wszyscy – takie
były wypowiedzi żeglarzy. Bywały okresy, że nawigacja wymagała zwrotów
przez rufę co godzinę. Przez kilka dni.
W sztormie.
W tym właśnie sztormie, który towarzyszył załogom przez większość etapu, na
jachcie Team AkzoNobel uszkodzeniu
uległa szyna grota. Załodze udało się
naprawić awarię, a było to zadanie z rodzaju niemożliwych do wykonania. Nie
obyło się również bez połamanych żeber
i innych obrażeń, o co w takich okolicznościach nietrudno.
Pierwszą załogą na mecie trzeciego etapu (24 grudnia) była hiszpańska ekipa
MAPFRE. Wygrali drugi z kolei etap po

W ŚLIZGU!

/

styczeń - luty 2018

zwycięstwie w Kapsztadzie. Jedynym
przeciwnikiem, z którym nieustająco walczą i który realnie zagraża ich dominacji
jest francusko-chińska załoga Dongfeng.
Francuzi nie byli zadowoleni z wyniku (2
miejsce), bo zdarzało im się prowadzić
stawkę i nie był to wcale przypadek. Jeden dzień przed metą uszkodzeniu uległ
ich system uchylnego kila (został naprawiony „w biegu”, jeszcze przed metą), co
sprawiło, że walka o pierwsze miejsce
musiała zejść na drugi plan, a żeglujący
z tyłu Vestas i Team Brunel stali się poważnym zagrożeniem.
- To był najtrudniejszy etap w mojej karierze – powiedział na mecie w Melbourne
Charles Caudrelier, kapitan Dongfeng.
- Przez większość czasu walczyliśmy
z MAPFRE, a na sam koniec mieliśmy poważną awarię. Wariacki odcinek ciągłych
zwrotów przez rufę, omijania stref lodu
– naprawdę nieustająca walka. Chociaż
prowadziliśmy przez 80 procent czasu,
to nie my wygraliśmy. MAPFRE ma teraz
niewielką przewagę w tabeli; oni nie popełniają błędów, liczy się więc teraz każdy
punkt – dodaje Caudrelier.
Statystycznie Hiszpanie mieli najwyższy „współczynnik pracy”, czyli
wykonali najwięcej zwrotów i innych
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manewrów, co pozwoliło im utrzymać się w korzystnych
warunkach wiatrowych dłużej niż pozostałym. Ciężka praca
się opłaciła. Ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie robienia co godzinę zwrotu przez rufę na Oceanie Południowym,
na pełnej prędkości.
Trzeci na mecie w Melbourne wylądował Team Vestas,
wyprzedzając czwartą z kolei załogę Team Brunel. Brunel,
dowodzony przez Bouwe Bekkinga po raz kolejny był tuż
poza podium. Przez część etapu żeglowali w zmniejszonym składzie, gdyż Annie Lush doznała kontuzji i nie mogła
opuszczać koi. Co ciekawe, to do tej właśnie załogi należy
rekord dobowy 3 etapu – 538Mm/24h.
Drugiego dnia świąt, 26 grudnia, do mety dopłynęły kolejne
załogi. Scallywag po raz kolejny wyprzedził Turn The Tide
on Plastic, a następnego dnia stawkę zamknęła załoga
AkzoNobel.
Dla wielu załogantów etap ten okazał się trudny fizycznie
– ze względu na różnego rodzaju obrażenia w Australii zeszło z pokładów w sumie 18 osób, które zostały zastąpione
przez zmienników. W załodze Dongfeng rannego (uszkodzenie żeber i mostka) nawigatora Pascala Bidegorry zastąpił Franck Cammas, gwiazdor i legenda francuskiego
żeglarstwa. - Bycie załogantem, a nie kapitanem to nie jest
dla mnie naturalna sytuacja – komentował Cammas. Na
pokładzie Team Vestas nastąpiła zmiana kapitana, Charliego Enrighta, który musiał polecieć do domu ze względu na
sprawy rodzinne, zastąpił Mark Towill.''

Klasyfikacja generalna
po 4 etapach:
MAPFRE 33 pkt
DONGFENG 29 pkt
VESTAS 11TH HOUR RACING 23 pkt
SUN HUNG KAI SCALLYWAG 19 pkt
TEAM BRUNEL 17 pkt
AKZO NOBEL 14 pkt
TURN THE TIDE ON PLASTIC 8 pkt
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11 stycznia flota mija równik, jachty głównie stoją
w miejscu, a kolejne rankingi pokazują kolejne przetasowania. Gdy kończy się szaleństwo okolic równika
i przychodzi wiatr, 12 stycznia, okazuje się, że będąca
z dala od floty ekipa Davida Witta znajduje się w najkorzystniejszym położeniu względem mety. Od celu dzieli
ich jednak jeszcze 2800 Mm. Udało im się utrzymać
przewagę i dotrzeć na pierwszym miejscu. Biorąc pod
uwagę, z kim wygrali – czapki z głów.

fot. Konrad Frost / Volvo Ocean Race

Sukces tym większy, że wygrali w macierzystym porcie (pełna nazwa zespołu to Sun Hung Kai – Scallywag; jest to załoga prywatnego sponsora z Hong Kongu), pomimo przerwy na akcję „człowiek za burtą”, gdy
jeden z załogantów wypadł z pokładu (na szczęście
udało się go szybko podjąć z powrotem).

ETAP
Czwarty etap zakończył się tak, jak nikt by nie przewidział. Po pierwsze pokazał, że faworyci są do ogrania. Po drugie pokazał, że dzięki refleksowi i czujności
ostatni mogą być pierwszymi. Po trzecie, drugi raz
w historii regat załoga Vestas uległa kolizji. Niestety,
tym razem nie była to rafa, ale inna jednostka pływająca.
Przez pierwsze dwa dni po starcie z Melbourne (2
stycznia) pewnie prowadził Dongfeng, wyprzedzając
AkzoNobel i Turn the Tide on Plastic.
Hiszpanie byli związani pilnowaniem Vestas, a jednocześnie próbowali dostać się na podium. To jakby
mieć ciastko i jeść ciastko – ale jak się chce wygrać,
trzeba próbować.

fot. Yann Riou / Volvo Ocean Race

Kilka dni później Francuzi wciąż byli na prowadzeniu,
odpierając ataki znajdujących się bardzo blisko (kilka
mil) rywali. Hiszpanie starali się nieustannie wyjść ze
zdobytego 3 miejsca w górę. Im bliżej równika, tym
bardziej flota się zacieśniała. 8 stycznia MAPFRE
wskakuje na 2, a potem na 1 lokatę, wyprzedzając
najpierw Akzonobel, a później Dongfeng.

W ŚLIZGU!

Ale zaczyna się loteryjka strefy okołorównikowej –
tu karty rozdają chmury, których nie ma w żadnej
prognozie. Flota tasuje się przy każdym rankingu,
niemal wszyscy są, w losowej kolejności, na prowadzeniu, oprócz Scallywag. Ta załoga znajduje się 30
mil za pozostałymi.
/
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Jednak niedługo po informacji o zwycięstwie Scallywag nadchodzi inna, tragiczna.
Jacht Team Vestas zderzył się z kutrem rybackim, około 30 Mm przed metą, nad ranem 20 stycznia. W wyniku kolizji jacht Vestas został uszkodzony, a kuter zatonął. Załoga Vestas nadała sygnał wzywania pomocy,
a następnie brała udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej koordynowanej przez centrum ratownictwa
morskiego w Hong Kongu.
Na kutrze znajdowało się 10 osób, 9 zostało podjętych na pokład statku biorącego udział w akcji, jedną
podjęto na jacht, a następnie przekazano do helikoptera. Niestety osoba ta zmarła w szpitalu. Pozostałych
dziewięć uratowano. Z załogi Vestas nikt nie ucierpiał.
Jacht, pomimo uszkodzeń, na silniku dotarł do portu.
Zaraz po zgłoszeniu wypadku załoga Vestas wycofała
się z 4 etapu regat.
W sprawie toczy się śledztwo, nie znane są żadne
szczegóły kolizji. Biuro regat nie miało wpływu na sytuację – Pozycje jachtów są na bieżąco monitorowane
w trybie 24/7, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie
śledzić cały ruch odbywający się na morzu – mówi dyrektor regat, Phil Lawrence.
Najbliższy jacht, Dongfeng, zaoferował pomoc. Jednak
załoga Vestas potwierdziła, że nie jest ona potrzebna.
W tej sytuacji Francuzi pożeglowali do mety, zajmując
2 miejsce. Płynący za nimi Team Akzo Nobel został
jednak poproszony przez dyrekcję regat o udzielenie
asysty, o którą jednak nie prosiło ani centrum ratownicze, ani załoga Vestas. Po tym, gdy upewniono się,
że żadna dodatkowa pomoc nie jest konieczna, Akzo
Nobel ukończył wyścig.
Etap czwarty był pierwszym, w którym Hiszpanie
znaleźli się poza podium. Ich przewaga w klasyfikacji generalnej nad drugą z kolei załogą Dongfeng
wynosi zaledwie 4 punkty. - Przejście równika było
bardzo trudne – przyznaje Xabi Fernandez. - Każdy
z nas robił to już wiele razy, ale tym razem było najtrudniej i najwolniej. Być może mogliśmy znaleźć się
na innym miejscu, ale tak naprawdę, gdy do ciebie
przychodzi wielka chmura, a inni odpływają, niewiele
możesz zrobić – dodał kapitan MAPFRE.
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UNDA SURF
MODA NIE TYLKO
DLA SURFERÓW
AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

Marka Unda Surf powstała
z myślą o surferach, a dokładniej
o ich piankach, które po intensywnym
sezonie często potrzebowały naprawy.
Twórca marki nie spoczął jednak na
pracy odtwórczej, ale stworzył zupełnie
nową jakość - nieszablonową kolekcję
Pasja do sportów wodnych drzemała w Kacprze Stachurze od 11
roku życia, gdy po raz pierwszy stanął na desce windsurfingowej.
Z czasem swoją pasję postanowił przekuć w biznes. Gdy w Warszawie odbywał się festiwal „Windsurfing na Narodowym”, Kacper
przygotował ulotki, na których oferował naprawę pianek. To był
pierwszy, jeszcze nieoficjalny moment startu marki Unda Surf.
Początkowo biznes opierał się na renowacji pianek kolegów.
W ten sposób, pocztą pantoflową świadomość o istnieniu marki
zataczała coraz większe kręgi. A gdy liczba zamówień rosła,
wzrastało również zapotrzebowanie na materiały. Z tej nadwyżki,
Kacper uszył pierwszą bluzę neoprenową. Wystarczyło dodać
zamek, zmienić krój kaptura i dodać parę elementów wykończenia. Bluza szybko zyskała uznanie nie tylko wśród jego kolegów,
ale również reszty środowiska.
W międzyczasie do Kacpra dołączył Karol Jastrzębski, który
początkowo projektował proste ulotki dla Undy, a dzisiaj jest jej
współwłaścicielem. Jego poczucie estetyki i pomysły graficznie idealnie współgrały z ideologią, którą kierował się Kacper
w projektowaniu swoich produktów i dzisiaj są w stanie zaprezentować nam całkiem obszerną i przede wszystkim niepowtarzalną
kolekcję produktów neoprenowych.
- Unda Surf to nie tylko firma, dla nas to niezwykła energia, która
zaraża coraz więcej osób i mam świadomość tego, że każda
z nich nie znalazła się tu przypadkiem. Nie szukam na siłę kolejnych pracowników, nie mam zamiaru rozkręcić nas do rozmiaru
molocha. Stawiamy na harmonijny rozwój, radość z tworzenia
i zajawkę - dodaje Kacper Stachura.
Produkty Unda Surf możemy kupić online albo w butiku sportowym Dasea People, który w 2016 roku został okrzyknięty najładniejszym lokalem handlowym w Gdyni. Czego się spodziewać
w ofercie Unda Surf? Zacytujemy tutaj jedno z haseł marki. Są to
przede wszystkim rzeczy „Ładne, bo proste. Proste, bo funkcjonalne”. Wykonane z neoprenu, który jest materiałem rozciągliwym,
wodoodpornym oraz idealnie dopasowującym się do ciała. Produkty są więc bardzo praktyczne, ponieważ chronią przed niskimi
temperaturami oraz nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto, wyróżnia je nieszablonowy design.
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Hitem jest m.in. bluza Neohoodie, która jest idealna do uprawiania
szeroko pojętych sportów wodnych. Dla kobiet powstała specjalna wersja - Neocoatie. Dla tych, którzy nie lubią siebie oszczędzać,
stworzono wersję o nazwie Black, wzmocnioną za pomocą
systemu Rip-Stop, zapobiegającemu uszkodzeniom. Niedawno
w kolekcji pojawiły się również piankowe torby i plecaki.
- Tworzymy dość rewolucyjne rzeczy. Niedawno na przykład stworzyliśmy torbę, która dzięki sprężystości neoprenu nie potrzebuje
zamka i z łatwością można wkładać i wyciągać z niej rzeczy,
bez obawy o to, że same z niej wypadną. Pod koniec stycznia
zaprezentujemy ją na Boatshow. A co dalej? Mam już plan na
sprzedaż w Holandii i Francji. Wiem, że produkty same się obronią
- podsumowuje Kacper Stachura.
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Legendarny Czarnobrody, Skrzynia Umarlaka i słynna „Wyspa
Skarbów” Roberta Louisa Stevensona – wszystko łączy się z jednym
miejscem na wschód od Portoryko. Do tego łańcuch wysp z białymi,
schodzącymi do morza plażami, rozbrzmiewające dźwięki lokalnej
fungi, przyjaźnie wiejące pasaty, łatwa nawigacja i mnóstwo
dogodnych miejsc na rzucenie kotwicy – tak, wymarzona baza na
rozpoczęcie czarteru jachtu istnieje! Zapraszamy na pokład i rejs po
karaibskich Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
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BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

ŚLADAMI
PIRATÓW
AGNIESZKA OLSZEWSKA / BLUE SAILS
FOT. MATERIAŁY PRASOWE / BLUE SAILS

W tym odległym od cywilizacji miejscu postanowiliśmy wybrać się na piracki rejs z prawdziwego
zdarzenia. W marinie Hodges Creek na największej i najbardziej znanej z wysp archipelagu Wysp
Dziewiczych – Tortoli, której nazwa pochodzi od
hiszpańskiego słowa żółw, czekał na nas olbrzymi,
komfortowy katamaran Lagoon 52. Port z każdej
strony otaczały domy w stylu kolonialnym urzekając
widokiem kwiatów jaśminu i hibiskusa, porastających
na balustradach balkonów. Do tego piękny zapach
tropikalnej rzeczywistości… Kto miał okazję odwiedzić
tropiki z pewnością wie o czym mowa!
W POSZUKIWANIU SKARBÓW
Oczarowani przez krystalicznie czystą wodę, obraliśmy kurs na Peter Island. Kotwicę rzuciliśmy w
zatoce o złowrogo brzmiącej nazwie Deadman's Bay.
Na marginesie, wszystko na Brytyjskich Wyspach
kojarzy się z piratami i nosi nazwy rodem z pirackich
opowieści. Zatoka wymarzona - z turkusową wodą,
pięknymi piaszczystymi plażami i palmami pod odpowiednim kątem (śmiech). Spędziliśmy na niej leniwie
sporo czasu. Niektórzy pokusili się nawet o spacer na
okoliczne wzniesienie żeby spojrzeć na wszystko z
góry. Widok niesamowity!
Kolejną wyspą była Norman Island zwana także
wyspą piratów. To właśnie tu toczyła się akcja powieści „Wyspa skarbów” Roberta Louisa Stevensona.
Legendy mówią, że skarby wciąż kryją się w zaułkach
licznych podwodnych jaskiń na wyspie. Stanęliśmy
katamaranem przy pionowej ścianie kryjącej w
sobie... jaskinie, w których można nurkować. Miejsce
to ma odkrywczą nazwę - The Caves. Nad nami
górowało wzniesienie Treasure Point. Czyżby kiedyś
miejsce ukrycia skarbów? Szukaliśmy, ale kosztowności niestety już nie było – widać ktoś nas uprzedził.
Po kąpieli przestawiliśmy się do zatoki The Bight,
gdzie stoi najsłynniejszy bar tego regionu – Willy T. To
statek-bar zakotwiczony z dala od brzegu, do którego
dopłynąć można tylko pontonem. Najsłynniejszym
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natomiast drinkiem Brytyjskich Wysp jest Pain Killer.
Czyżby egzystencja piratów była aż tak bolesna?
Nasza z pewnością taka nie była (śmiech).
SNORKELING W ALL INCLUSIVE
Po chwili relaksu i dniu pełnym wrażeń udaliśmy się
dalej na południe od Tortoli w kierunku niewielkiego
archipelagu wysepek - The Indians. Nigdy wcześniej nie spotkałam się miejscem oferującym tak
spektakularne warunki do oddania się szaleństwom
snorkelingu. Niezliczone rodzaje ryb i skorupiaków, przepiękne rafy i koralowce w przeróżnych
barwach, a do tego światło słoneczne, które odbija
się w krystalicznie czystej wodzie. Wystarczy ruszyć wyobraźnią! A to wszystko bezpośrednio pod
jachtem stojącym na boi. Po nurkowaniu popłynęliśmy do Soper's Hole Marina na Tortoli. Jest to
miasteczko kolorowych domków, kameralne i jednocześnie bardzo urocze. Trochę tu sklepów, barów
i wypożyczalnia motorówek o wdzięcznej nazwie
Big Sexy Boat. Po zaprowiantowaniu i wsadzeniu
najmłodszego uczestnika w wersji śpiącej w wózku
na ponton (da się!) ruszyliśmy do Cane Garden Bay.
Zatoka z bardzo długą plażą, wzdłuż której ciągną
się różne kolorowe bary. Na plaży można do woli
hasać w falach przyboju, pozostawiając na później
kwestię usunięcia piachu z... zewsząd. O zachodzie
słońca jest tu naprawdę malowniczo. Rankiem
koło południa pożeglowaliśmy w kolejne bajeczne
miejsce – Sandy Cay. To mała bezludna wysepka
u wybrzeży większej wyspy Jost van Dyke nazwanej na cześć sławnego holenderskiego pirata. Ma
oślepiająco biały piasek na plaży i ścieżkę krajoznawczą wokół wyspy. Na tejże ścieżce w pewnym
momencie wkracza się na terytorium uroczych
krabików. Każdy z nich taszczy na swych wątłych
„barkach” domek w postaci ślicznej muszelki.
Wyspa jest niezamieszkana i można poczuć się jak
prawdziwy odkrywca, zwłaszcza, że nie zatrzymuje
się tu dużo jachtów.
Kultowy Foxy’s i „tłusta dziewica”
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To tu kierują się załogi z całego świata, by
spróbować sławnego drinku Pain Killer!
Zatoka na Jost Van Dyke znana jest głównie
ze względu na kultowy Foxy's Bar. Wiszą tam
banderki z przeróżnych krajów. A jak ktoś nie
miał banderki to zostawiał t-shirt, bandankę,
a byli i tacy co zostawili... majtki. Oczywiście
podpisane. Oprócz baru zatoka bardzo sympatyczna i niesamowicie klimatyczna. Senna
wysepka, która wieczorami zamienia się w
rozrywkowe, tętniące życiem miejsce. Można
pójść na spacer, uzupełnić zaopatrzenie lub
skosztować lokalnego drinka. Z Jost van Dyke
popłynęliśmy na odległą Virgin Gorda. Nie
wiedzieć czemu Krzysztof Kolumb nazwał ten
kawałek lądu „Tłustą Dziewicą”? Po dopłynięciu
zrobiliśmy sobie wycieczkę busem na punkt
widokowy Virgin Gorda Peak, gdzie ze szczytu
wznoszącego się na 408 m n. p. m., ściany
opadają stromo do wód zatoki Gun Creak, oraz
koniecznie wybrać się na wizytę do The Bitter
End Yacht Clubu. O zmierzchu zaś pomyszkowaliśmy po tej uroczej osadzie, udając się
między innymi na pomost, na końcu którego
znaleźliśmy... brytyjską budkę telefoniczną! Tą
czerwoną.
ANEGADA - ZATOPIONY LĄD
Po intensywnym zwiedzaniu ruszyliśmy w
kierunku Anegady. To wyspa kompletnie inna
niż wszystkie. Nazywana jest Zatopionym
Lądem i jako jedyna z archipelagu jest atolem
koralowym. Wystaje z morza zaledwie na 8
metrów! Jest tylko jedno miejsce, do którego
można dopłynąć jachtem. Wokół wyspy jak
okiem sięgnąć rafy, na których kiedyś zakończyło swój rejs wiele statków. Na szczęście nie
widać ich, więc wyspa nie sprawia ponurego
wrażenia, ale świadomość podsuwa czarne
scenariusze... Pojechaliśmy na przeciwną stronę wyspy i stanęliśmy jak urzeczeni. Bezkres
rozciągającego się przed nami morza i pustej
plaży wprawił nas w zachwyt! To właśnie te
wielkie, puste plaże upodobały sobie flamingi.
Wieczorem skuszeni obietnicami w świetle
ognisk poszliśmy na lobstery, z których przyrządzania słynie ta wyspa. Powiem tylko tyle,
było warto!
PSIE WYSPY I KARAIBSKIE SESZELE
Dog Islands to grupa trzech wysp: George Dog,
Great Dog i West Dog. Zatrzymaliśmy się tutaj
na kąpiel, aby w dalszej kolejności udać się do
Spanish Town na Virgin Gorda. Stanęliśmy w
marinie Virgin Gorda Yacht Harbour. Uzupełniliśmy żywność, wodę i poszliśmy na spacer. To
największe miasteczko i żyje w nim większość
mieszkańców tej wyspy. Rano podjechaliśmy
busem do The Baths, czyli udaliśmy się na
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wycieczkę jak typowi lądowi turyści. Można tu podpłynąć
jachtem, ale postój jest możliwy tylko na wyznaczonych
bojach i istniało ryzyko, że się nie uda znaleźć wolnej na
czas. The Baths to część Karaibów, które udają Seszele.
Zdecydowanie najbardziej widowiskowe miejsce Wysp
Dziewiczych. To tu znajduje się najsłynniejsza plaża na
Virgin Gorda, która usiana jest olbrzymimi głazami, do
złudzenia przypominającymi granitowe seszelskie kolosy.
Głazy tworzą urokliwe labirynty, jest też ścieżka prowadząca na sąsiednią plażę przy Devil's Bay, która wygląd
ma jednak... anielski! Wróciliśmy z The Baths na jacht i
przestawiliśmy się do nie tak tłumnie odwiedzanej zatoczki i plaży Valley Trunk Bay. Prawie cała, dwustumetrowej
długości plaża, była do naszej dyspozycji. Marzenie!
Niezła odmiana pod zatłoczonych The Baths. Po południu
popłynęliśmy dalej.
WRAK „RHONE”
W drodze powrotnej do Hodges Creek stanęliśmy na
krótko przy Salt Island. W pobliżu wyspy leży zatopiony
wrak ponad 100-letniego statku „Rhone”. Wrak statku zatonął podczas huraganu w 1867 roku. Leży na głębokości
do 24 metrów i jest domem ławic kolorowych ryb, żółwi
morskich oraz barrakud. To najpopularniejsze i najbardziej znane miejsce do nurkowania na BVI. Sama wyspa
jest dość ciekawie ukształtowana. Wzniesienia otaczają
zagłębienie wewnątrz wyspy, które jest słonym jeziorkiem.
Samo snorklowanie nad wrakiem pozwala zobaczyć
tylko niewielką jego część. Dopiero nurkowanie z butlą
daje możliwość zobaczenia wraku w całości. Warto! Robi
wrażenie.
styczeń - luty 2018
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KONKRETNE TRIO:
CZYM, JAK, KIEDY?
Rejs trwał 10 dni, a przydałoby się drugie tyle żeby
zobaczyć jeszcze inne miejsca, na które brakło już czasu.
Nie lubimy pływać jak na wyścigach i odhaczać kolejnych
atrakcji. Lubimy posmakować dany region i cieszyć się
tym, gdzie aktualnie jesteśmy. Jest to jednak rejon niewymagający, wszędzie jest blisko, dużo jest plaż i zatok,
więc trasę można ustalać i modyfikować do woli. Na Brytyjskie Wyspy Dziewicze można dolecieć na dwa sposoby.
Prostszy, ale droższy, to lot z Paryża na St. Martin i krótki,
40-minutowy lot lokalnymi liniami na Tortolę. Wariant
dużo tańszy, jednak znacznie bardziej czasochłonny, to
lot na St. Martin z Paryża/Amsterdamu przez USA (konieczna wiza) z przesiadką w Nowym Jorku/Atlancie oraz
dopłynięcie promem na Tortolę. Niezależnie od wybranego wariantu linie Air France umożliwiają kupno całego
przelotu z Polski na jednym bilecie, co znacznie podnosi
komfort podróży.
Brytyjskie Wyspy Dziewicze najlepiej odwiedzić w kwietniu, w czasie największych lokalnych wydarzeń. Wówczas
żeglarze z całego świata przyjeżdżają tu na regaty. Jeśli
zaś chcielibyście poznać klimat BVI tak po prostu, to…
każda pora poza jesienią jest dobra. Pogodę gwarantuje
podzwrotnikowy klimat z temperaturą od 22 do 31 stopni.
Karaiby w wersji light czekają!
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ANDORA
POLSKIE DNI NA NARTACH
MAX RADKE / FOT. KAROLINA WOJSZ

Łącznie jest tu 300 km tras o różnym poziomie
trudności. Przeważają niebieskie i czerwone, co
oznacza, że radość z jazdy będzie miał tutaj każdy,
niezależnie od stopnia zaawansowania. Swoje
miejscówki znajdą tutaj też amatorzy narciarstwa
pozaszlakowego, a snowbordziści docenią
przygotowane specjalnie dla nich snowparki.
Andora, małe księstwo pomiędzy Hiszpanią
a Francją to raj dla miłośników białego szaleństwa.
Przekonaliśmy się o tym podczas polskich dni
w Andorze zorganizowanych przez biuro Infoski.pl.

Aby poszusować w Pirenejach nie musisz odbyć uciążliwej drogi samochodem. Z Gdańska
dolecisz samolotem do Barcelony, a stamtąd
dojazd zajmuje niespełna 3 godziny. Jeśli organizujesz sobie wyjazd na własną rękę, możesz
wypożyczyć samochód. Jeśli jedziesz z biurem
infoski.pl, nie martwisz się o transfer.

To ważne szczególnie w przypadku narciarzy
początkujących – na długich, szerokich trasach
mogą skupić się przede wszystkim na sobie
i nie myśleć, że ktoś w nich wjedzie. Jeśli chodzi
o warunki do uprawiania białego szaleństwa,
Andora w najmniejszym stopniu nie odbiega od
znanych alpejskich kurortów.

Tegoroczna edycja polskich dni odbyła się
w ośrodku Grandvalira, a bazą był hotel Ski Plaza w miasteczku Canillo. Lokalizacja znakomita,
do wyciągu 5 minut spacerkiem, więc każdego
ranka można było jeszcze dotlenić płuca
orzeźwiającym, wysokogórskim powietrzem.
Jest tutaj 210 km tras narciarskich, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów oraz
snow club dla dzieci. Nowoczesny system 74
wyciągów zapewnia komfortowe przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez
kolejek i bez konieczności zdejmowania nart.

Różnice widać jedynie w apress ski. Tutaj rzadko spotkasz głośną imprezę, ludzi tańczących
w knajpach w narciarskich kombinezonach,
w barach i restauracjach na stokach nie ma
też wielkich kolejek. Możesz spokojnie zjechać
wprost do restauracji, zamówić coś do picia,
usiąść na tarasie i zrelaksować się przy pięknej
pogodzie, by za chwilę śmigać dalej.

Andora gwarantuje ponad 300 słonecznych dni
w roku. My byliśmy w połowie grudnia i na pogodę nie mogliśmy narzekać. To jednak dopiero
początek sezonu narciarskiego i spora część
tras była jeszcze niedostępna. Z każdym tygodniem jednak warunki tutaj ulegają poprawie, by
już w styczniu odkryć przed narciarzami pełnię
możliwości ośrodka Grandvalira. Sezon trwa
tutaj mniej więcej do połowy kwietnia.
Wielkim atutem Andory jest brak tłoku.
W porównaniu z alpejskimi stokami, możemy
tutaj czuć się o wiele bardziej komfortowo.
76

Głównym punktem programu dla uczestników polskich dni był slalom gigant. Oczekiwane przez wszystkich zawody odbyły się
na wymagającym, czerwonym stoku w El
Tarter i dostarczyły nie lada emocji. Sportowa
rywalizacja zacieśniła więzy między uczestnikami zawodów i kibicami, a po powrocie z nart
wszyscy razem długo integrowali się w pubie
na campingu Casal, kultowym dla „lokalsów”
miejscu. Trzeba też przyznać, że miejscowi są
do Polaków bardzo przyjaźnie nastawieni.
Ale nie samymi nartami człowiek żyje. Na
lodowisku w Palau de Gel graliśmy w curling,
hokeja na lodzie i ścigaliśmy się na lodowych
gokartach. Emocje jak podczas wyścigu F1.
Można było też skorzystać z relaksu w najstyczeń - luty 2018
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Kompletne pakiety
zawierające w cenie
przelot, transfery, hotel
i skipass oferuje partner
ośrodka Grandvalira
w Polsce, biuro infoski.
pl. Polecamy!

większym w południowej Europie kompleksie
basenów termalnych Caldea w stolicy kraju
Andorra la Vella. Podczas wyjazdu odbyły się
również wyścigi psich zaprzęgów, wycieczka
na skuterach śnieżnych, wypady freeridowe
i wycieczka na nartach skitourowych, którą
poprowadził sam Czesław Lang.
Nie mogło zabraknąć również imprezy integracyjnej, podczas której atmosferę ogólnego
zrozumienia podkręcali kabareciarz Mariusz
Kałamaga Michał Olszański z radiowej Trójki
i zespół muzyczny Żuki. Wieczorami zaś
można było wczuć się w przedświąteczną
atmosferę na ulicach stolicy Andory, z którą
wszystkie miejscowości należące do kompleksu Grandvalira mają dobre połączenia
W ŚLIZGU!
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autobusowe. Sama stolica jest świetnym
miejscem na zakupy – wiele rzeczy można
kupić tu w bardzo korzystnych cenach, Andora jest bowiem strefą wolnocłową, a podatki
są tu wyjątkowo niskie (VAT wynosi 4,5 %,
a podatku dochodowego w ogóle nie ma!).
Reasumując, Andora gwarantuje Ci świetne
warunki do uprawiania narciarstwa, piękno
i majestat Pirenejów, szereg atrakcji poza
stokiem, zakupy wolnocłowe, a także możliwość zwiedzania Barcelony, która znajduje się
w odległości niespełna 3 godzin. Pobyt w Andorze nie jest droższy od zimowych wakacji
w Alpach, a warunki są porównywalne.
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WYDARZYŁO SIĘ

SEN TARNACKIEGO
KLAUDIA KRAUSE

2 dni 23 godziny 54 minuty i 1 sekundę - tyle czasu
potrzebował Przemysław Tarnacki i załoga Ocean
Challenge Yacht Club, aby pokonać trasę 73. edycji regat
Sydney-Hobart na 80-stopowym jachcie „Weddell”.
Główne trofeum zdobył australijski „Ichi Ban”.

Regaty Sydney-Hobart wystartowały tradycyjnie w drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia, po raz czwarty w historii
wystartowała w nich polska
załoga.
Wyczarterowanym
jachtem „Weddel” dowodził
39-letni Przemysław Tarnacki,
komandor Ocean Challange
Yacht Club, bohater ostatniej
okładki W Ślizgu!. W jego barwach żeglowało 25 Polaków
z różnych miast i dwóch Rosjan.
- W pewnym sensie właśnie
tak sobie to wyobrażałem. Tłumy ludzi na starcie, podniosła
atmosfera, cała Australia faktycznie żyje tym żeglarskim
świętem, natomiast w tym
roku warunki na trasie były
wyjątkowo łagodne i sprzyjające – mówi W Ślizgu! Przemysław Tarnacki. - Sam start
i doświadczenie przyniosło
mi wiele radości, ale chcemy
wrócić wzmocnieni, z lepszym
jachtem, z większą grupą zawodowych żeglarzy i powalczyć. Największą trudność
podczas wyścigu stanowiło
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paradoksalnie przygotowanie
jachtu, a na samej już trasie
największą
niedogodnością
była utrata tych trzech żagli, co
bardzo mocno nas spowolniło,
przez co musieliśmy zmienić
cały plan taktyczny. Udało nam
się bonusowo wyśrubować rekord na trasie pod polską banderą, ale podchodzę do tego
czysto statystycznie. Z wyniku
nie jestem do końca zadowolony, ale nie był on priorytetem i
nie przysłoniło mi to całościowego odbioru tej kampanii. Za
nami przygoda życia, a kolejne
plany już niebawem – dodaje
Tarnacki.
Team Ocean Challange Yacht
Club przepłynął trasę Sydney-Hobart w rekordowym czasie
pod biało-czerwoną banderą
- 2 dni 23 godziny 54 minuty.
Pierwszym jachtem była 16 lat
temu „Łódka Bols”, która pokonała trasę w 4 dni i 7 godzin.
W 2014 roku, „Katharsis II” Mariusza Kopra żeglował 3 dni i 8
godzin, a „Selma Expeditions”
pod dowództwem kpt. Piotra
Kuźniara, 3 doby i 22 godziny.
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PROTEST I GODZINA KARY
Na tegorocznym Sydney-Hobart miała miejsce nietypowa sytuacja. Międzynarodowe
jury uznało protest właściciela jachtu „LDV
Comanche” przeciwko innej australijskiej
jednostce „Wild Oats XI” i zmieniło kolejność
na pierwszych dwóch miejscach. Protest
dotyczył incydentu z początku rywalizacji. Płynący lewym halsem „Wild Oats XI”
widząc, że nie przejdzie przed dziobem
mającego prawo drogi prawohalsowego „LDV
Comanche”, wykonał zwrot tuż przed nim.
Niewiele brakowało, aby dwa stustopowe
jachty miały kolizję. W tym wypadku „Wild
Oats XI” powinien wykręcić karne kółka,
ale tego nie zrobił. Jury podjęło decyzję,
żeby zamiast dyskwalifikacji „Wild Oats XI”,
nałożyć na niego karę czasową w wysokości
1 godziny doliczonej do czasu ukończenia
wyścigu przez ten jacht. W związku z tym
zwycięzcą w czasie bezwzględnym oraz
nowym rekordzistą trasy regat Rolex Sydney
Hobart został jacht „LVD Comanche”. Czas
„LDV Comanche” - 1 doba 9 godzin 15
minut 24 sekundy - również jest lepszy od
dotychczasowego rekordu, który wynosił 1
dobę 13 godzin 31 minut 20 sekund i został
ustanowiony rok temu przez australijską
jednostkę „Perpetual Loyal”, przemianowaną
na „Infotrack”.
Trzeba jednak pamiętać, że główne trofeum
- Tattersall's Cup - otrzymuje załoga, która
zajmie pierwsze miejsce po uwzględnieniu
przelicznika czasu IRC handicap. W związku z tym zwycięzcą po tej korekcie został,
pływający pod flagą Australii, jacht "Ichi Ban"
typu TP52, ze skipperem Mattem Allenem.
Australijczycy wpłynęli na metę jako ósma
załoga, a ich czas wyniósł 1 dzień 19 godzin
10 minut i 20 sekund.
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MISTRZOSTWA ŚWIATA
JUNIORÓW BEZ MEDALI
KLAUDIA KRAUSE

Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentowała się
Lidia Sulikowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot), która
zajęła siódmą pozycję. Wśród deskarzy 12. był
jej klubowy kolega Aleksander Przychodzeń.
W porównaniu do ubiegłorocznych mistrzostw
swoje osiągnięcia poprawili także Tymoteusz
Cierzan i Oskar Niemira w klasie Nacra 15, którzy zajęli 9. miejsce i Wiktoria Gołębiowska (MOS
SSW Iława) w klasie Laser Radial. Mistrzyni Europy juniorek z Gdyni w Chinach zamknęła pierwszą „10”. W klasie 29er debiutujące w mistrzostwach Zuzanna Wałecka i Emilia Zygarłowska
(JKW Poznań) zajęły 13., Mikołaj Staniul i Kajetan Jabłoński (YKP Gdynia) 21. lokatę. W klasie 420 Seweryn Wysokiński (CSW Opty Ustka)

fot. Tomas Moya/Sailing Energy

47. Mistrzostwa Świata Juniorów ISAF polscy
żeglarze niestety bez medali. W chińskiej
miejscowości Sanya rywalizowano w klasach
RS:X, Nacra 15, 420, Laser Radial oraz 29er.
Co ważne, za dwa lata gospodarzem tej imprezy
będzie Gdynia.

i Mateusz Jankowski (MKS Dwójki Warszawa)
ostatecznie ukończyli regaty na dziewiątej pozycji. Z kolei wśród dziewczyn duet YKP Gdynia
- Barbara i Hanna Dzik został sklasyfikowany na
11. miejscu.

dard i Laser 4.7, a za dwa lata Gdynia i Polski
Związek Żeglarski będą gospodarzami właśnie
Mistrzostw Świata Juniorów World Sailing – powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego
Tomasz Chamera.

- Wysokie pozycje w poszczególnych klasach
to obiecujący wynik, jednocześnie wskazujący,
że osiągnięcia będą jeszcze lepsze przy dalszej
systematycznej pracy. Obok wyniku sportowego
niezwykle istotne było dla nas także obserwowanie przebiegu rywalizacji oraz organizacji mistrzostw. W przyszłym roku w Polsce, podczas
Volvo Gdynia Sailing Days, odbędą się m. in.
Mistrzostwa Świata juniorów klas Laser Stan-

W Sanyi (9-16 grudnia) rywalizowało ponad
380 reprezentantów 62 krajów. Najczęściej na
podium stawali Włosi (cztery razy), którzy wywalczyli złoty, srebrny oraz dwa brązowe krążki. Z dwóch mistrzowskich tytułów cieszyli się
natomiast zawodnicy Stanów Zjednoczonych
i Izraela. Ci ostatni swój dorobek wzbogacili jeszcze o brązowy, natomiast Amerykanie
o srebrny medal.

fot. materiały prasowe

Nick Jacobsen ustanowił nowy rekord
świata w kitesurfingu w Cape Town
w południowej Afryce. Duński kiteboarder wzbił się na swoim latawcu na wysokości 277 metrów (908,8 stóp). Jako
wyciągarka posłużył jacht Team Brunel, drużyny żeglarskiej, która startuje
w Volvo Ocean Race.

NICK JACOBSEN I 277 METRÓW!
Co mają wspólnego kitesurfing i Volvo Ocean Race? Otóż dzięki tej
współpracy powstał kolejny, nowy rekord świata w kitesurfingu. Tym
razem Nick Jacobsen, jeden z najlepiej działających marketingowo
kitesurferów, wzleciał na kajcie na wysokość 277 metrów. Pomocą
posłużył jacht Team Brunel z Volvo Ocean Race.
80

Jak ustanowiono rekord? Jacobsen został podczepiony do liny, którą ciągnął
65-metrowy jacht. Kyle Langford, trymer
Team Brunel, który również jest kitesurferem był odpowiedzialny za wypuszczenie w przestworza Duńczyka. W zatoce w Cape Town udało się rozwinąć
całe 800 metrów liny, dzięki czemu Nick
wyniósł się na wysokość 277 metrów!
W ramach bezpieczeństwa zrobił to ze
spadochronem na plecach. Gdy Nick
osiągnął maksymalną długość, puścił
linę i rozpoczął powolne zejście w dół,
które trwało aż 66 sekund. Wszystko
poszło zgodnie z planem i rekord Jacobsena został oficjalnie zatwierdzony.
Poprzedni należał do Jesse Richmana
i wynosił 244 metry (800,5 stopy).
To nie pierwszy tak ekstremalny wyczyn
Jacobsena, ma za sobą już skok z kortu
tenisowego w hotelu w Dubaju. Teraz najprawdopodobniej zobaczymy go w kolejnej edycji Red Bull King of the Air, która
zbliża się wielkimi krokami.
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SREBRNE 470 Z MIAMI

Mistrzynie świata Agnieszka Skrzypulec i Irmina
Mrózek Gliszczyńska zajęły drugie miejsce w klasie
470 podczas Pucharu Świata w Miami. Z kolei szóste
miejsce w klasie RS:X zajął Paweł Tarnowski.
21-23 stycznia w Miami zakończyły się drugie zawody
z tegorocznego cyklu Pucharu Świata klas olimpijskich.
Polacy, co prawda nie odnieśli aż takich sukcesów jak
w japońskim Gamagori, ale
po przerwie zimowej pokazali,
że nadal liczą się w światowej
czołówce.
Najlepiej z polskich żeglarzy wypadły Agnieszka
Skrzypulec i Irmina Mrózek
Gliszczyńska. Polki tylko raz
zajęły miejsce poza pierwszą dziesiątką i w efekcie do
wyścigu medalowego ruszały
z trzeciej pozycji, ze stratą
trzynastu punktów do liderek
ze Słowenii oraz z taką liczbą
punktów, co drugie w klasyfikacji Holenderki. Ostatecznie
wpłynęły na metę czwarte
i dzięki temu zapewniły sobie
drugą lokatę na koniec regat.
Zwycięstwo odniosły brązowe medalistki mistrzostw
świata, Tina Mrak i Veronika
Macarol ze Słowenii.
Dobry występ zaliczył również
Paweł Tarnowski w klasie
RS:X, który zakończył amerykańskie zawody na szóstym
miejscu. Na dwudziestym
uplasował się natomiast Radosław Furmański
.
- Powoli budzimy się z zimowego snu i nie ma taryfy
ulgowej ani na moment. Do
pełni formy trzeba wykonać
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jeszcze kilka ruchów, jednak
kolejny raz pewnie zająłem
miejsce w pierwszej dziesiątce i nie mam zamiaru nikomu
go oddawać. Jest dobrze, ale
chcę, żeby było jeszcze lepiej.
Miałem dobre wyścigi w słabym wietrze, ale brakuje mi
jeszcze pełnej prędkości przy
jeździe ślizgowej. Do rozwiązania mamy drobne kłopoty
sprzętowe, ale to dopiero styczeń i do głównych imprez
sezonu zostało jeszcze trochę
czasu. Teraz czas wracać do
domu, a za chwilę znowu wyruszamy w świat nadrabiać
zaległe godziny na wodzie,
aby jak najlepiej przygotować
się do kolejnych startów - podsumował swój występ Paweł
Tarnowski.
W klasie 49er Dominik Buksak
i Szymon Wierzbicki ukończyli
zawody na 13. Pozycji, a Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński uplasowali się na 24.
miejscu. Czwarta załoga świata żeglowała z przygodami, bo
w czwartek uszkodzili maszt
i nie startowali w dwóch wyścigach oraz raz przytrafił im się
falstart przy wywieszonej czarnej fladze, co skutkowało dyskwalifikacją w jednym biegu.
Pozostali polscy zawodnicy
uplasowali się poza pierwszą
dwudziestką. Kolejne zawody
z cyklu żeglarskiego Pucharu
Świata odbędą się 22-29 kwietnia we francuskim Hyeres.
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

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

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

Juna czarter jachtów, ul. Grunwaldzka 212; Vector Sails, ul. Dolne
Młyny 4; Sail Service, ul. Sienna 45; Yacht Klub Północny, ul. Tamka
5; Gdański Klub Morski, ul. Tamka 19 A; Bryt – żaglownia, ul. Kępna
4; Eljacht, ul. Łowicka 13; JABO Stocznia jachtowa, ul. Przełom 1;
Jachtklub Morski Neptun, ul. Przełom 10; Stowarzyszenie Armatorów
Jachtowych, ul. Przełom 10; Gemini stocznia jachtowa, ul. Przełom 24;
Jacht Klub Conrada, ul. Przełom 26; Moto Jacht Serwis, Gdańsk, ul.
Przełom 26; Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, ul. Przełom 9; Spider Budowa
i remonty jachtów, ul. Przełom 9; Gdańska Federacja Żeglarska, ul. Przełom
9; Centrum Konferencyjne Galion, ul. Stogi 20; Akademia Żeglarstwa
TopSail, ul. Stogi 20; Narodowe Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 20A;
Żaglownia Strong Sails, ul. Stogi 20A; Szkoła Baltica, ul. Stogi 22; Marina
Gdańsk, Szafarnia 2; Wimpel Sklep żeglarski, ul. Szafarnia 6U/3; Wind Sklep
Żeglarski, ul. Szafarnia 10; Navimor Yachting, ul. Heveliusza 11; Rehasport
Clinic, plac Dwóch Miast 1; Nautica Nord, ul. Gradowa 11; Urząd Miasta
Gdańska, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, ul. Nowe
Ogrody 8/12; Urząd Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta, ul. Wały Jagiellońskie
1; Urząd Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27; Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2a; Pracodawcy Pomorza,
Aleja Zwycięstwa 24; Gdański Klub Biznesu, 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
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Wolne Miasto Gdańsk, ul. Św. Ducha 2; Restauracja Tekstylia, ul. Szeroka
121/122; Hotel Holland House, Długi Targ 33/34; Hotel Radissson Blu,
Długi Targ 19; Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39; Cico, ul. Piwna
28/30; Restauracja Mito Sushi, ul. Tandeta 1; Restauracja Goldwasser,
Długie Pobrzeże 22; Restauracja Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia
Segafredo, Targ Rybny 11; Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton,
Targ Rybny 1; Hotel Hevelius, ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul.
Partyzantów 8/4; Tiger Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My
Gym, Galeria Bałtycka; Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria
Bałtycka; Coffeeheaven, Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ
Kaszubowscy, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka 411;
Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden Tulip, Gdańsk,
ul. Piastowska 160; Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka 5; Dwór Oliwski, ul.
Bytowska 4; Starbucks, Olivia Business Centre; Subaru Zdanowicz, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 256 A; Toyota Carter, ul. Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul.
Abrahama 5; Bawaria Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy
DENON, Galeria Bałtycka, ul. Grunwadzka 141
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, EB Spot, Hel, Helska plaża, brama nr 66
SZCZECIN

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

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

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

styczeń - luty 2018

\

W ŚLIZGU!

S O P O T

|

Ż A G L E

|

S P O R T

|

B I Z N E S

|

M O D A

I BIZNES LIGA ŻEGLARSKA

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

SEZON WITAMY W
PRZY NOWYM SOPOCKIM DEPTAKU.

