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PUCHAR
AMERYKI

w centrum
Wenecji

TOMASZ CICHOCKI

Dookoła świata po raz drugi

Fot. Jakub Pierzchała

od redakcji

Wezwij pomoc

Uskrzydlony Puchar Ameryki

Numer alarmowy

112

Żeglarze na wodach Wenecji, a kibice na placu Świętego Marka
Kiedy słyszę, że żeglarstwo nie
jest widowiskowym sportem, liczę
po cichu do dziesięciu i staram
się nie wybuchnąć. Jak wytłumaczyć niedowiarkom, że woda to
największy i najpiękniejszy teatr
świata? A współczesne jachty to
niezwykłe konstrukcje, na które
patrzymy z zapartym tchem?
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Most obrotowy w Giżycku
otwarty dla ruchu wodnego
8.10 – 8.30 / 10.35 – 11.00 /
12.30 – 13.00 / 13.45 – 14.45
/ 15.50 – 17.20 / 18.30 – 19.00

Prom „Bełdany” w Wierzbie
Kursuje od 1.VI do 30.IX
w godz. 11 – 17.40 (ostatni kurs od
strony Mikołajek o godz. 17.50).
Ceny: 10 zł – auto osobowe z kierowcą,
3 zł – piesi i pasażerowie aut

Jeśli macie wokół siebie niedowiarków, pokażcie im zdjęcia z ostatnich
regat America’s Cup World Series.
Choćby zamieszczone w tym numerze
„Wiatru”. Kiedy my pokazaliśmy znajomym projekt okładki tego wydania,
usłyszeliśmy, że to chyba fotomontaż.
Katamaran ze skrzydłem pędzi na
jednym pływaku w centrum Wenecji,
tuż przy placu Świętego Marka, który przyciąga tłumy turystów z całego
świata. To przecież niemożliwe. A jednak. Niezwykłe zdjęcie wykonał znany
fotograf Gilles Martin-Raget z Marsylii, od lat uwieczniający najważniejsze
wydarzenia ze świata America’s Cup.
Można oczywiście się zgodzić
z tezą, że pucharowe katamarany zabi-

ły ducha tradycyjnego Pucharu Ameryki. Że skrzydło zamiast głównego
żagla upodobniło jachty do szybowców. Można też się zgodzić z opinią,
że regaty w formule match racing na
wielokadłubowcach to nie to samo, co
na tradycyjnych jachtach. Więcej jest
teraz pogoni za szybkością niż taktyki
i meczowych sztuczek. To wszystko
prawda. Ale trzeba też zauważyć, że
Puchar Ameryki w dzisiejszej formule to niezwykle widowiskowy poligon doświadczalny. Zespoły testują
skrzydło, żeglarze pływają w kaskach
ochronnych. Niektórzy bardziej przypominają gladiatorów niż sportowców.
Regaty są emocjonujące, odbywają się

w ciekawych miejscach i przyciągają
tłumy widzów. A filmy i internetowe
przekazy zdobywają uznanie internautów i prestiżowe nagrody.
Szefowie America’s Cup szukają też
pomysłów, jak poszerzyć grono żeglarzy
ścigających się na katamaranach AC45.
Postanowili zaprosić na pokłady zespoły
narodowe złożone z zawodników w wieku od 19 do 23 lat. Projekt Red Bull Youth America’s Cup ogłoszono 17 maja
w Wenecji. Wkrótce będą przyjmowane
zgłoszenia do udziału w tym ciekawym
przedsięwzięciu. Informacji szukajcie na
www.americascup.com (zakładka Event
Notice).
Krzysztof Olejnik

P R Y W AT N E TA N I E R E J S Y M O R S K I E S TA Ż O W E
Morze Bałtyckie:
czerwiec, lipiec
Morze Północne i Adriatyk:
sierpień, wrzesień

Miła, niepowtarzalna,
przyjacielska atmosfera,
staż z możliwością
zdobywania
doświadczenia i wiedzy.

Ceny od 1149 zł/rejs 7 dni – all included

anadsails@gmail.com

www.aa-sails.pl

tel. 0048 506-982-044
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W naszej ofercie:
• Kursy motorowodne
• Szkolenia indywidualne
• Obozy żeglarskie DLA DOROSŁYCH
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Numer
ratunkowy nad wodą

Zdjęcie na okładce: Gilles Martin-Raget / www.americascup.com

reklama

BOAT YARD POLAND www.janmor.com.pl
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Cichocki
popłynie samotnie jeszcze raz
„Polska Miedź” powróciła do Brestu po 312 dniach okołoziemskiej żeglugi

Kapitan Tomasz Cichocki na jachcie Delphia 40.3 tuż przed metą. Prawie przez pół roku jadł co drugi dzień. 		

T

omasz Cichocki schudł
podczas rejsu prawie 30
kilogramów. Prawie przez
pół roku jadł co drugi dzień. Od
przylądka Horn do Francji płynął z popsutym silnikiem i bez
prądu. Nie miał łączności. Kawa
skończyła się mu dwa miesiące
przed metą. A jedzenie cztery
dni przed zawinięciem do Brestu. Mimo to mówi, że spełnił
swoje największe marzenie.
I już za rok chce ponownie wyruszyć w samotny rejs dookoła
świata. – Mam nadzieję, że tym
razem uda się opłynąć ziemię
non stop, bez zawijania do portu – mówi Tomasz Cichocki.

4

Wracając do Europy przez Atlantyk,
Tomasz Cichocki robił listę zakupów.
Zapisywał wszystko, co chciałby zjeść
po zejściu na ląd. Arbuz, czekolada,
winogrona, lody, delikatna ryba, białe
pieczywo. – Miałem ochotę na wszystko, co nie jest konserwą – mówił nam
kilka dni po powrocie do kraju.
Ale w trakcie rejsu, gdy brzegi Europy wydawały się niemal na wyciągnięcie ręki, kapitan Cichocki myślał
nie tylko o przyjemnościach lądowego
życia, ale też o swej kolejnej wyprawie.
– Nie ma sensu rozmyślanie o tym, co
już za rufą. Nie ma czasu na refleksję,
rozpamiętywanie wydarzeń czy „wizyty w zakładach pracy”. W przyszłym
roku chcę jeszcze raz wypłynąć w oko-
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łoziemski rejs. By to się udało, przygotowania muszę rozpocząć natychmiast.
Wierzę, że sponsorzy znów mi zaufają
– mówił nam w połowie maja.
Kapitan wrócił do Polski, by wykonać niezbędne badania lekarskie
i spotkać się ze sponsorami wyprawy.
Tymczasem we Francji stoczniowy
serwis przygotowuje jacht do powrotu
przez Kanał Angielski i Morze Północne. Być może „Polska Miedź” przypłynie do kraju bez Tomasza Cichockiego
na pokładzie, ale wiemy, że kapitan
najchętniej od razu wróciłby na jacht.
– Gdyby to zależało tylko ode mnie,
natychmiast pojechałbym do Brestu,
by poprowadzić „Polską Miedź” do
Sopotu – przekonuje.

Fot. Bartosz Modelski / DelphiaYachts.eu

Rejs w trzech aktach
Tomasz Cichocki dla
magazynu „Wiatr”
Akt pierwszy. Awaria
steru, utrata przytomności
i zawinięcie do portu
W połowie września 2011 roku mijam Przylądek Dobrej Nadziei. Przede
mną Ocean Indyjski, żeglarska karuzela, miejsce, które normalnie należałoby
omijać. Tu dopada mnie pierwszy naprawdę poważny sztorm. Rozpoczyna
się wielodniowa walka. Aż nadchodzi
ten pechowy dzień. Wieje ponad 40
węzłów. Bladym świtem słyszę potężne

www.magazynwiatr.pl
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Pierwsze spotkanie rodziny i przyjaciół z kapitanem Cichockim u wybrzeży Francji. 			

uderzenie. Nie wiem, co to jest. Może
pień drzewa lub dryfujący kontener,
w każdym razie coś naprawdę dużego.
Ster zostaje zablokowany. Natychmiast
wypinam samoster. Od razu czuję, że
coś z płetwą jest nie tak. Czy będę mógł
płynąć dalej? Jak poważna jest awaria?
Dziesiątki myśli przebiega mi przez głowę. A ponieważ złe wydarzenia często
chodzą parami, jedna z fal obraca łódkę
i tracę równowagę. Upadam na gródź.
Pęka mi żebro. Na chwilę tracę przytomność. Nie wiem, ile czasu jestem bez
świadomości, ale kiedy ją odzyskuję,
w kokpicie jest kałuża krwi. Mam rozciętą głowę, potrzebnych jest 12 szwów.
Ale teraz nie jest to najważniejsze.
Telefonicznie konsultuję się z Piotrem
Kotem ze stoczni Delphia Yachts. Próbujemy wspólnie ocenić uszkodzenie.
Piotr namawia mnie, bym skierował

jacht do najbliższego portu. Ale przecież
mam do niego ponad 700 mil, jestem już
na długości geograficznej Madagaskaru. Musiałbym się cofać ku brzegom
Afryki pod wiatr, halsując w bardzo
trudnych warunkach. Na dodatek z bolącym żebrem. Dwa dni bronię się przed
podjęciem decyzji o przerwaniu rejsu.
W końcu jednak postanawiamy: „Polska
Miedź” dotrze do Port Elizabeth.
Podczas mojej dwutygodniowej
mozolnej jazdy „pod górę”, stocznia z Olecka dostarcza do RPA nowe
urządzenie sterowe. Naprawa, badania
lekarskie, a później krótkie rejsy testowe – wszystko to trwa dwa tygodnie.
Ani przez chwilę nie biorę pod uwagę
zakończenia wyprawy, choć przecież
moja próba miała być rejsem bez zawijania do portów. W końcu wracam na
ocean...

Cichocki: „Spełniłem marzenie, ale popłynę jeszcze raz”.
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Fot. DelphiaYachts.eu
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Akt drugi. Trzy wielkie fale
niszczą antenę i żywność
Jest listopad. „Polska Miedź” wciąż
na Oceanie Indyjskim. Kolejny sztorm.
W jacht uderzają trzy wielkie fale.
Przychodzą niemal z boku, z kierunku,
z którego nikt by się ich nie spodziewał. Woda pchana przez wiatr zderza
się z wypiętrzeniami morskiego dna
i prądami. Powstają fale, które niemal
wyrzucane są w górę. Pierwsza obraca łódkę dziobem do siebie. Druga
wdziera się na pokład, zrywając antenę, szprycbudę i niszcząc relingi. Tracę
łączność telefoniczną. Trzecia fala wdusza jacht pod wodę i obraca. Przez głowę przebiega mi myśl, że kadłub tego
nie wytrzyma. Top masztu znajduje się
pod powierzchnią oceanu. Woda dostaje się do wnętrza. Niszczy tablicę nawigacyjną, ogrzewanie i żywność. Tracę
prawie połowę zapasów. Głównie tych
najcenniejszych, przechowywanych po
domowemu, w słoikach. Na ziemi istne
pobojowisko. Kasza, ryż, mąka, cukier,
oliwa – wszystko pływa i miesza się jak
w mikserze. Rozpoczynam sprzątanie.
Dziesiątki ciężkich wiader muszę wynieść na zewnątrz i z bólem serca wyrzucić za burtę.
Przede mną południowe brzegi Australii, cały Pacyfik, Horn i Atlantyk.

Fot. Bartosz Modelski / DelphiaYachts.eu

Około 200 dni żeglugi. Czy starczy
mi jedzenia? Trudno to oszacować
w jachtowym rozgardiaszu. Postanawiam oszczędzać. Ponieważ żywność
w otwartej puszce szybko się psuje, nie
dzielę puszek na dwa dni. Po prostu
jem teraz co drugi dzień.

Akt trzeci.
42 dni bez znaku życia
Po awarii silnika, który odmawia
współpracy przed Hornem, wiem, że
ostatni etap rejsu będzie bardzo trudny. Brak silnika to brak prądu. A także kłopoty ze zlokalizowaniem jachtu
przez organizatorów rejsu. Zdaję sobie
sprawę, że każdy tydzień bez znaku
życia, bez informacji, że jacht płynie i nic mi nie jest, oznacza rosnące
zaniepokojenie rodziny, przyjaciół
i wszystkich, którzy śledzą wyprawę.
Ale co mogę zrobić? Jakie mam wyjście? Nie mam na pokładzie zwykłego
telefonu satelitarnego. Polegałem na
antenie, która jest zniszczona. Mam
dwie możliwości. Mogę zawinąć do
najbliższego portu, pójść do budki telefonicznej, zadzwonić do Polski i powiedzieć: „Cześć, tu Tomek. Nic mi nie
jest”. Wybieram drugi wariant, czyli
kontynuowanie rejsu...
Tomasz Cichocki

Tomasz Cichocki płynął na jachcie typu Delphia 40.3 przygotowanym na ten
rejs przez stocznię Delphia Yachts. Projekt wspierały firmy: KGHM Polska Miedź,
PGNiG, Delphia Yachts, Dialog, Bakista, Harken, Musto, Eljacht, Nautica, Ocean
Sails. Szefem projektu był Krzysztof Mikunda z olsztyńskiej agencji reklamowej
Matrix. Celem wyprawy Around The World Delphia Project było samotne opłynięcie świata bez zawijania do portów, pod polską banderą, na jachcie polskiego
projektanta wybudowanym w polskiej stoczni i przy wsparciu polskich firm.

www.magazynwiatr.pl
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Słowo od projektanta „Polskiej Miedzi”
Felieton Andrzeja Skrzata
„Projektowanie i budowa jachtów żaglowych” Zbigniewa Milewskiego, to
kompendia wiedzy i zbiór doświadczeń
wielu naszych poprzedników. Nie wystarczy przeczytać. Trzeba tę wiedzę
zrozumieć. Nie wolno nam udostępniać
innym jachtu, który mógłby się okazać
niebezpiecznym wytworem naszej wyobraźni. Dlatego mamy przepisy klasyfikacyjne PRS i UE-ISO. To nie jest
zbiór wziętych z sufitu zaleceń, ale efekt
skrupulatnych analiz wielu wypadków
zdarzających się na wodzie od lat. Prawnie odpowiada za produkt stocznia, ale
to projektant bierze wszystko na swoje
sumienie. Ratownicy, prokuratura, sądy
morskie, sądy cywilne, ubezpieczyciele,
a na końcu my, żeglarze i zwykli ludzie
– przed wszystkimi projektant jachtowy

musi czuć szczególną odpowiedzialność.
Obarczony tą świadomością tworzyłem
jacht, którym Tomek Cichocki opłynął
świat. Nie projektowałem go specjalnie
dla niego i jego wyprawy, lecz dla nas.
Dla naszej uciechy i zabawy, niezależnie

cześnie budujące. Początkowo Tomek
chciał płynąć dalej, mimo niepewnie
pracującego steru. Zwyciężył rozsądek. Podjął decyzję o zawinięciu do
Port Elizabeth w RPA i przeglądzie
jachtu. Bardzo cenię tę odpowiedzial-

„Duża część mnie żeglowała razem z Tomkiem.
Żeglowali też budowniczowie jachtu.”
od umiejętności i doświadczenia. Kilkaset jachtów tego typu pływa po świecie,
sprawiając ludziom radość i zadowolenie. Tomek Cichocki popłynął w swój
wymarzony rejs. Wrócił cały, zdrowy
i z wielkimi planami.
Wieści z Przylądka Dobrej Nadziei
były dla mnie druzgocące, a jedno-

ność. Nie poznałem Tomka osobiście,
ale duża część mnie żeglowała razem
z nim. Żeglowali także budowniczowie tego jachtu. Cieszę się, Tomku, że
dane Ci było zawinąć do portu dobrej
nadziei.
Andrzej Skrzat
projektant jachtowy

reklama

Jachty projektuję długo. Niektórzy
twierdzą nawet, że zbyt długo. Podczas pracy zawsze towarzyszy mi myśl
– dlaczego. Dlaczego jacht płynie tam,
gdzie chcemy? Dlaczego tonie lub nie
tonie? Takich pytań jest wiele, podobnie jak sytuacji, w jakich jacht może
się znaleźć. Ta nieprzewidywalność
jak magia fascynuje ludzi. Jednych
zawodzi, innych uszlachetnia. Mam
świadomość, czym może być jacht
w rękach człowieka. Na pewno nie
może być zagrożeniem. Musi ostrzegać i korygować błędy. W bardzo groźnych sytuacjach stresu i bezradności
powinien zapewnić przetrwanie, także
wtedy, gdy tracimy świadomość.
„Dzielność morska” i „Teoria żeglowania” Czesława Marchaja, a także

www.magazynwiatr.pl
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Puchar
Ameryki
dla młodych
Projekt
Red
Bull
Youth
America’s Cup ogłoszono 17
maja w Wenecji. To przedsięwzięcie otwiera drogę do tworzenia zespołów dla żeglarzy
w wieku od 19 do 23 lat.

Żeglarskie Euro 2015

Wyłonionych zostanie 10 narodowych
ekip sześcioosobowych. Zgłoszenia
będą przyjmowane od nadchodzącego
lata. Każdy zakwalifikowany zespół
otrzyma sprzęt i konsultantów, odpada zatem kosztowna budowa własnych
jachtów. Do udziału w eliminacjach
zostanie zakwalifikowany tylko jeden
zespół z kraju. Załogi będą się ścigać na
jachtach klasy AC 45, tych samych, na
których teraz rozgrywane są regaty cyklu America’s Cup Worlds Series.
Regaty Red Bull Youth America’s
Cup rozegrane zostaną w 2013 roku
w San Francisco podczas finałów „dużego” Pucharu Ameryki.
Więcej informacji na stronie
www.americascup.com

Czy Gdańsk będzie portem Volvo Ocean Race?

Eljacht Cup

Wizyta jachtów z floty Volvo Ocean Race to święto dla kibiców i miasta. 		

Fot. Marc Bow / Volvo Ocean Race

23 czerwca rozpoczną się regaty Eljacht Cup. Uczestnicy pokonają trasę z Górek Zachodnich
do portu w rosyjskim Bałtijsku.

Pierwszy krok już zrobiony

Z

ponad 60 miast, które
chciały zostać portem
etapowym Volvo Ocean
Race, organizator wytypował
do drugiej tury wyborów 33.
Wśród nich jest Gdańsk. Werdykt zapadnie w grudniu. Władze Gdańska zgłosiły się do
dwóch kolejnych edycji słynnych regat (pierwsza zostanie
rozegrana w latach 2014-2015,
a druga w latach 2017-2018).
– Rozpoczęliśmy prace nad budżetem imprezy. Szacujemy, że koszt
przygotowania portu etapowego Volvo Ocean Race wyniesie około 2,5
mln euro – mówi Leszek Paszkow-

ski, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (MOSiR). – Na
początku lipca delegacja władz miasta, z prezydentem Pawłem Adamowiczem na czele, uda się do irlandzkiego Galway, by zobaczyć metę
wyścigu. Będziemy również obecni
we francuskim Lorient. Przygotowujemy się też do wizyty osób z firmy
organizującej Volvo Ocean Race.
Wysłaliśmy im zaproszenia na mecze Euro 2012.
Gdańska wioska regatowa mieściłaby się w Basenie im. Władysława
IV w pobliżu ulicy Oliwskiej, gdzie
na co dzień działa Urząd Celny. – To
miejsce jest doskonale przygotowane
do tego, by gościć załogi oraz ocea-

UBEZPIECZENIA CZARTERU
odpowiedzialność cywilna skippera
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków
ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej
ubezpieczenie od konfiskaty
ubezpieczenie kaucji za czarter
ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze
ubezpieczenie od anulowania czarteru

niczne jachty. Basen jest głęboki, nabrzeże wyremontowane, nie potrzeba
wielkich inwestycji w infrastrukturę
– mówi Leszek Paszkowski.
W marcu 2011 roku Robert Mroziński, miłośnik żeglarstwa i wierny kibic okołoziemskich regat Volvo Ocean
Race, powołał fundację Ocean Racing
Polska. Projektowi zorganizowania
w Gdańsku portu etapowego patronują prezydent RP oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki. W przygotowania
zaangażowani są pracownicy MOSiR,
przedstawiciele zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Kapitanatu Portu
Gdańsk, Straży Granicznej, Urzędu
Celnego i fundacji. Trzymamy kciuki
z powodzenie projektu.

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA
W SPORTACH WODNYCH

YACHT-POOL
INTERNATIONAL

...to więcej, jak tylko ubezpieczenie

Organizatorem regat jest Jachtklub
Stoczni Gdańskiej, a sponsorem firma
Eljacht, przedstawiciel marki Raymarine. Jak co roku, drużyny mogą
liczyć na zabawę w duchu sportowej
rywalizacji. Trwają rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie ustalenia trasy
regat. Chodzi o zgodę na wpłynięcie
uczestników do portu w Bałtijsku. –
Zależy nam, by impreza miała międzynarodowy charakter. Trasa wiodąca do
portu w Bałtijsku na pewno sprawi, że
wyścig będzie większym wyzwaniem
– mówi Tomasz Jankowski z firmy
Eljacht.
Więcej informacji o regatach na stronach: www.eljacht.pl i www.jachtklub.
nsm.pl

UBEZPIECZENIA JACHTU
jacht-casko
jacht-OC

ubezpieczenie pasażerów w razie wypadku

SMS -PROGNOZA POGODY

NOWOŚĆ
24 H SERWIS

reklama

NAJLEPSZE AGENCJE POLECAJĄ YACHT-POOL
Agantrus, Azymut, Blękitny Piotruś, charter.pl, Globtourist, Kubryk, Master Yachting, Otago Yacht, People Experience, Punt, Skaut
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Niebieska szkoła na „Chopinie”
Dwa miesiące na pokładzie żaglowca
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca

Majestatyczny dziób „Fryderyka Chopina”.		

N

iebieska szkoła to program edukacji morskiej dla młodzieży przygotowany przez armatora żaglowca „Fryderyk Chopin”. Pierwszy rejs rozpocznie się na początku
listopada, a drugi w lutym przyszłego roku.

Rejsy edukacyjne na „Chopinie” to
tygodniowe lub dwutygodniowe podróże przypominające swą formą zielone szkoły, a także rejsy oceaniczne,

podczas których młodzież, pod okiem
kadry nauczycielskiej, realizuje naukę zgodnie z programem szkolnym.
– Jesteśmy otwarci na współpracę

Fot. J. Pierzchała

ze szkołami, które pragną poszerzyć
ofertę edukacyjną i umożliwić swoim uczniom odbycie niezapomnianej
podróży morskiej – mówi Małgorzata
Czarnomska z firmy 3Oceans.
Pierwszy rejs rozpocznie się 5 listopada. Szkoła na „Chopinie” popłynie
przez Atlantyk – z Lizbony na Martynikę. Licealiści z drugich klas spędzą

Kontroluj wskaźniki przez smartfon lub tablet
Żeglowanie staje się ciekawą przygodą z technologią

J

eśli posiadasz smartfon
lub tablet, możesz za pomocą tych urządzeń kontrolować wskaźniki Raymarine
z serii e i c. Pojawiły się właśnie
nowe aplikacje do pobrania.
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Nie trzeba już stać przy wskaźnikach, by obserwować sytuację na wodzie. Wystarczy rzut oka na smartfon
lub tablet działający na platformie
Android, Apple iOS czy Kindle. Firma Raymarine stworzyła dwie nowe
aplikacje – RayRemote i RayControl
współpracujące z tymi systemami.
Wskaźniki mają ekrany 9-calowe
(modele e95 i e97) lub 12-calowe (modele e125 i e127). Można je obsługiwać przez panel dotykowy lub przyciski manualne. Raymarine proponuje
także urządzenia z serii c, których
sterowanie odbywa się tylko za pomocą przycisków. Ponadto są dostępne urządzenia z serii e przeznaczone
dla wędkarzy. Wskaźnik wyposażo-
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ny jest w opcję fishfinder. Możemy
dzięki niej śledzić ruch ławic oraz
– wykorzystując wbudowany sonar
– uzyskać dokładny obraz dna akwenu. Urządzenia Raymarine to także
dokładna nawigacja GPS. Na dołączonej do zestawu karcie microSD
otrzymamy zestaw aktualnych map
Navionics. Nowe urządzenia z serii e
i c zostały wyposażone w intuicyjny
interfejs Lighthouse z menu w języku
polskim.
Aplikacja RayControl synchronizuje tablet ze wskaźnikiem Raymarine za pomocą sieci Wi-Fi. Możemy
przesuwać mapę, obsługiwać radar
lub kamerę termowizyjną. Na ekranie tabletu pojawiają się przyciski

na pokładzie ponad dwa miesiące.
Będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i przejdą twardą szkołę, pełniąc
obowiązki załogi (uwaga: doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane).
Jedno z pomieszczeń na żaglowcu
(nazywane klasą), dostosowane jest
do prowadzenia lekcji. Kadrę pedagogiczną stworzą nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. „Marcinek” to jedno z najlepszych liceów
w Wielkopolsce. Wśród absolwentów
szkoły są między innymi dyrygent
Stefan Stuligrosz, biznesmen Wojciech Kruk, reżyser Filip Bajon i tenisista Wojciech Fibak. Na morzu lekcje
odbywają się codziennie (siedem dni
w tygodniu), natomiast podczas pobytu w porcie są zwieszane.
Podstawowe umiejętności obsługi
żaglowca młodzi załoganci zdobędą
podczas krótkiego szkolenia w porcie,
przed wypłynięciem. Dalsza nauka
żeglarstwa odbywa się już w trakcie
rejsu. „Fryderyk Chopin” wyruszy
z Lizbony na Maderę, wyspę wiecznej
wiosny. Następnie żaglowiec popłynie
na podbój Wysp Kanaryjskich. Po kilku dniach skieruje się ku Wyspom Zielonego Przylądka. A później już rejs
przez ocean na Martynikę.
Kolejny semestr niebieskiej szkoły
na „Chopinie” rozpocznie się w lutym
przyszłego roku. Trasa rejsu: Martynika – Szczecin.
Kontakt z armatorem żaglowca:
www.fryderykchopin.pl,
mail: biuro@3oceans.pl
odpowiadające rzeczywistym przyciskom wskaźnika. Aplikacja RayRemote (przeznaczona na telefony
komórkowe) pozwala połączyć dotykowy ekran telefonu ze wskaźnikiem
i obserwować na przemian przyciski
aparatu i urządzenia Raymarine. Połączenie jest nawiązywane również
za pośrednictwem bezprzewodowej
sieci Wi-Fi.
Aplikacje pobierzemy za darmo ze
sklepów App Store, Google Play oraz
Amazon App Store.
Na wskaźniki Raymarine z serii e i c
producent daje dwuletnią gwarancję
z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok. Kupując produkt u polskiego
dystrybutora, otrzymamy urządzenie
z polskojęzycznym menu, instrukcją
w języku polskim, instrukcją montażu
na jachcie, a ponadto osłonę na ekran,
niezbędne kable i instrukcję w kilku
wersjach językowych na płycie CD.
Źródło: www.eljacht.pl
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Otwarcie sezonu
w Trzebieży
W Centralnym Ośrodku Żeglarstwa w Trzebieży, w gronie gości
z Polski i z Niemiec, podniesiono
banderę i uroczyście rozpoczęto
sezon żeglarski. Część spotkania odbyła się w wyremontowanej tawernie, z której roztacza
się piękna panorama na Zalew
Szczeciński.
Tegoroczne rozpoczęcie sezonu było
pierwszą taką imprezą w Trzebieży. Goście mogli dowiedzieć się, jakie zmiany
zachodzą w tym lubianym i zasłużonym
porcie (remonty, system elektroniczny
czy odnowiona tawerna). Przedstawiono plan rejsów na tegoroczny sezon.
Wspomniano o renowacji leciwych
jednostek trzebieskiej floty. Sporo mówiono oczywiście o żaglowcu „Kapitan
Głowacki”, który po licznych remontach
podjął nowe wyzwania. Nie zabrakło
też wątków związanych ze szkoleniami
żeglarskimi i motorowodnymi, które odbywają się na terenie ośrodka w Trzebieży oraz w Szczecinie, na przystani Marina Hotele przy ul. Przestrzennej 11 (tu
od niedawna działa biuro Centralnego
Ośrodka Żeglarstwa). Po części oficjalnej goście spędzili czas przy pieczonym
prosiaku i lampce wina.
W marcu 2011 roku spółka Centralny Ośrodek Żeglarstwa im. Andrzeja
Benesza zmieniła właściciela. Nowym
została firma Smart, dystrybutor łodzi, pontonów, środków ratunkowych
i sygnalizacyjnych, elektroniki, silników i wyposażenia pokładowego (firma posiada trzy sklepy stacjonarne:
w Marinie Gdynia, w podwarszawskim Porcie Nieporęt oraz w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna). Całą flotę
Trzebieży Polski Związek Żeglarski
(właściciel terenu, na którym znajduje
się port) oddał firmie Smart w długoletnią dzierżawę.
Więcej
aktualnych
informacji
z Trzebieży na stronie internetowej
www.coz.com.pl

Dufour 375 Grand Large w sopockiej marinie. 		

Fot. www.MagazynWiatr.pl

Centrum testowe Dufour
Wpadnijcie do Sopotu

W

Marinie Sopot otwarto centrum testowe
firmy Yachts & Yachting, polskiego przedstawiciela francuskiej stoczni Dufour
Yachts z La Rochelle. W majowy weekend odbył się chrzest
pierwszego jachtu firmowej
floty – eleganckiego Dufour
375 Grand Large.
Jacht zacumował przy pierwszym
pomoście znajdującym się na wschód
od molo. Można go zobaczyć z tarasu

portowej restauracji lub z sopockiej
„patelni”, gdzie turyści wygrzewają się
w słońcu. Dufour 375 ma już za sobą
pierwsze rejsy testowe po Zatoce Gdańskiej. Odbyła się też żegluga pokazowa
w pobliżu molo podczas majowej imprezy Sopot Marina Nautical Days.
Przemysław Tarnacki, przedstawiciel marki Dufour, czterokrotny mistrz
świata w klasie Micro, podzielił się
swoimi wrażeniami z pierwszych rejsów nową łodzią: – Już teraz wiem, że
reprezentowanie marki Dufour Yachts
w Polsce to wielka frajda na wodzie.

Tym jachtem żegluje się bardzo przyjemnie i pewnie, a pod pokładem otacza nas wyszukana elegancja i jakość.
Tego typu jednostka (performance
cruiser) może być przedmiotem westchnień żeglarzy ceniących komfort
oraz walory nautyczne.
Stocznia Dufour produkuje rocznie
około 600 jachtów. Firma należy do
funduszu inwestycyjnego, który posiada
także inne znane marki: Bavaria i Grand
Soleil. Francuzi, Niemcy i Włosi tworzą
razem grupę będącą drugim największym producentem jachtów na świecie.

Nowa marina w Dziwnowie
Dziwnów dołączył do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. W mieście powstanie
nowoczesna marina, która pomieści 60 jachtów o długości do 12 metrów. Projekt zakłada
także wykonanie przystani sezonowej przy
bulwarze Wybrzeże Kościuszkowskie.
Koszt budowy portu jachtowego oszacowano na 8,5
mln zł, natomiast przystani sezonowej – 1,4 mln zł.
Łączna wartość inwestycji to 10,2 mln zł. Gmina Dziwnów otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 proc. Prace mają być ukończone pod koniec 2013 roku. Dziwnów
chce wykorzystać swe położenie i przyciągnąć żeglarzy.
Dzięki lokalizacji inwestycji jachty wpływające do nowego portu nie będą musiały czekać na otwarcie mostu.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski obejmuje porty
Zalewu Szczecińskiego, Szczecina i wybrzeża Bałtyku. Szlak leży na drodze wodnej prowadzącej z Berlina, poprzez Bałtyk, do Skandynawii. Więcej informacji na stronie www.dziwnow.pl

www.magazynwiatr.pl

Port jachtowy w Dziwnowie będzie kosztował 8,5 mln zł.

Fot. www.dziwnow.pl
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Warszawskie Mazury
Białobrzegi, Nieporęt i Zegrze. Witajcie na mazowieckiej riwierze
Poznajemy ofertę portów w pobliżu stolicy

Klub Wodnik działa już 45 lat. Niedawno odnowiono elewację budynku oraz pomosty. 		

Z

imą sprawdzaliśmy, czy
w mroźne dni nad Zalewem Zegrzyńskim można
ciekawie spędzić czas. W maju
przyjechaliśmy ponownie, by
poznać ofertę przystani na sezon letni.
Jezioro Zegrzyńskie, bo taka jest oficjalna nazwa tego sztucznego zbiornika,
powstało w 1963 roku. Przegrodzono
koryto Narwi zaporą w Dębem, gdzie
uruchomiono elektrownię wodną. Zbiornik sąsiaduje z Wisłą, Narwią i Kanałem
Żerańskim. Na jeziorze wieją zmienne
wiatry. Łatwo też buduje się fala, nawet
do 0,7 metra. Od czasu do czasu woda
z zalewu zostaje spuszczona do pewnego
poziomu. Ostatni komunikat RZGW informował o obniżeniu poziomu piętrzenia o 50 cm z powodu prac remontowych
w Elektrowni Wodnej Dębe.
Spacer wokół Jeziora Zegrzyńskiego rozpoczynamy sprzed pierwszego
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domu osiedla Wille nad Zalewem,
wznoszonego w lesie, wzdłuż ulicy
Wojska Polskiego w Białobrzegach.
Trwają tu prace przy budowie 20 domów. Teren będzie ogrodzony i chroniony. Znajdziemy tu sklep, kawiarnię
(nie tylko dla mieszkańców) i przedszkole. Na działkach obok garażów

na wodę trochę się opóźnił. Na przystani można cumować jacht przy betonowym nabrzeżu lub przy drewnianych
pomostach (dojście z obu burt). Można też zostawić łódź na zimę. W porcie jest popularny bar z tarasem oraz
zwierzyniec, wyjątkowa atrakcja dla
najmłodszych gości. Są tu konie, dziki,

Fot. Michał Przybylski

Tuż obok znajduje się Port Nieporęt,
jedna z największych przystani nad zalewem. Z leśnego klimatu Pilawy przenosimy się w atmosferę regat i szkoleń.
Jest tu 200 miejsc postojowych dla jachtów różnej wielkości oraz wodna stacja
benzynowa. Mimo porannego deszczu,
żeglarskie życie toczy się intensywnie.

Na jeziorze wieją zmienne wiatry. Łatwo też buduje się fala, nawet do 0,7 metra.
Od czasu do czasu woda z zalewu zostaje spuszczona do pewnego poziomu.
Ostatni komunikat informował o obniżeniu poziomu piętrzenia o 50 cm.
zaplanowano miejsca na jacht, wyłożone kratownicą utwardzającą podłoże.
Spod willi do najbliższego portu spacerowym krokiem idziemy zaledwie
trzy minuty.
Jesteśmy w Porcie Pilawa. Bosmana
Henryka Dąbkowskiego zastajemy przy
wodowaniu łódki. Z powodu długich
mrozów powrót niektórych jednostek
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różne gatunki ptaków, lis srebrzysty,
kozy i barany. Z portu wypływa tramwaj wodny. Gdy zbierze się 10 osób,
statek wyrusza w godzinny rejs po zalewie (cena: 30 zł od osoby). Możemy
wypożyczyć rower wodny, kajak lub
dwuosobową łódkę wiosłową. Bosman
przygotowuje także omegę, którą będzie można wynająć na cały dzień.

Zła pogoda nie przeszkadza zawodnikom z klas Delphia 24 i Skippi 650,
którzy spotkali się tu z okazji otwarcia
sezonu. Kilka łódek szkoleniowych stoi
przy kei. Załogi przygotowują się do
wypłynięcia. Kursanci uczą się podstawowych węzłów, stawiają i zrzucają
żagle. A wiatr na zalewie wzmaga się
do 4 stopni Beauforta.

www.magazynwiatr.pl

nieruchomości nad wodą

WILLE NAD ZALEWEM
Pod Warszawą powstają domy w sąsiedztwie największych portów
Tuż obok portów Nieporęt i Pilawa nad Zalewem Zegrzyńskim, 20 minut drogi od granic
Warszawy, powstaje osiedle 39 komfortowych
willi. Domy wyrastają na leśnych działkach
o powierzchniach przekraczających 1000 m2.
Budowę podzielono na dwa etapy. Obecnie
trwa wykańczanie nieruchomości wzniesionych w pierwszym etapie inwestycji.

naturalne ukształtowanie terenu tak, by każdy
budynek miał optymalne naświetlenie, maksymalnie duży ogród, a przyszli właściciele jak
najwięcej prywatności.

Developer proponuje cztery rodzaje budynków o powierzchniach od 215 m2 do 340 m2.
W pierwszym etapie inwestycji najwięcej powstanie willi Tramontana (nazwa pochodzi od
chłodnego wiatru wiejącego na zachodnim
wybrzeży Włoch i Korsyki). W architekturze
budynków widać wyraźną inspirację kulturą
śródziemnomorską.

Osiedle zaplanowano jako zamknięty
i chroniony zespół podmiejski. Teren będzie
ogrodzony i monitorowany (z recepcją przy
wjeździe). Dodatkowo w willach przewidziano podłączenia do systemów alarmowych.
Tuż przy wjeździe na osiedle, bezpośrednio
przy ul. Wojska Polskiego (vis-à-vis wjazdu do
Portu Pilawa) powstanie pawilon usługowy
o powierzchni 250 m2 z parkingiem. Ma w nim
być lokalny sklep, kafeteria lub cukiernia. Na
piętrze przewidziano lokale na biura lub dwa
niezależne apartamenty.

W elewacjach sporą powierzchnię zajmują
okna. Oś osiedla wytycza wewnętrzna droga
ze starodrzewem. Projektanci wykorzystali

Projekt Wille nad Zalewem realizowany jest
przez Invest Plan Group, poprzez spółkę celową Dernet Enterprises Polska sp. z o.o. Invest

Plan to grupa budująca w Polsce nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne. Oprócz osiedla
Wille Nad Zalewem spółka przygotowuje się
do budowy osiedla mieszkaniowego w Ożarowie Mazowieckim oraz inwestycji w Krakowie. Wille nad Zalewem zaprojektowało Gomez Studio, pracownia architektoniczna pod
kierownictwem Hernana Gomeza.
Mieszkańcy osiedla zapewne pierwsze kroki skierują na Portu Nieporęt, by odwiedzić
sklepy żeglarskie i portową tawernę. Dzieci namówią rodziców na wizytę w minizoo
w Porcie Pilawa. To miejsce żyje cały rok, bo
basen portowy zamieniany jest zimą w lodowisko. Okoliczne przystanie prowadzą sekcje
sportowe dla dzieci i młodzieży, więc jeśli ktoś
ma w domu małego miłośnika klasy Optimist,
dojazd na trening zajmie mu pięć minut. W takich miejscach żeglarstwo i sporty wodne
mogą się stać codziennością.

reklama
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Port Nieporęt przygotował dla żeglarzy i turystów wiele atrakcji. W wypożyczalni sprzętu oprócz kajaków
i rowerów wodnych jest kilka modeli
łódek: Laser Bahia, Puck, Holender,
RS Tera i Sasanka 620. Jachty klasy Randmeer to nowe nabytki. Są to
łódki kilowe dla siedmiu osób. Cztery
jednostki zostały sprowadzone nad zalew w kwietniu tego roku. Na terenie
przystani działa sklep firmy Smart
oferujący osprzęt i wyposażenie kilku
znanych marek. Jest punkt firmy Slam.

Ich produkty można kupić obok portowej recepcji. W porcie jest także sklep
spożywczy otwarty w sezonie przez
cały tydzień.
Pomiędzy drzewami rozpięto park
linowy. W weekendy wiele osób korzysta z możliwości zrobienia pikniku,
grilla i poopalania się na plaży. Po regatach załogi spotykają się w portowej
tawernie. Czasem odbywają się tu wykłady i egzaminy. Swoje miejsce znalazły tu także szkoły żeglarskie i windsurfingowe. Na plaży siedzibę ma

Takie domy powstają na osiedlu Wille nad Zalewem. Pomarzyć nie zaszkodzi...
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szkoła windsurfingu „Lsurf ” (dawniej
Wind Hunters). Jest tu wypożyczalnia
i przechowalnia sprzętu, a lekcje pływania na desce prowadzone są przez
cały tydzień. Dla deskarzy przygotowano karnety na szkolenia i wypożyczalnię. Od poniedziałku do piątku
szkolenia są tańsze o 20 proc. Można
tu zaglądać codziennie od godz. 10 do
zachodu słońca.
W sąsiedztwie Portu Nieporęt działają dwa kluby: Yacht Klub Polski
oraz KS Spójnia. Zwiedzając przystań

Fot. Michał Przybylski

w weekend, można zobaczyć, jak trenują najmłodsi na optimistach. Jest też
klub PJN (Portu Jachtowego Nieporęt).
Klub zaprasza wszystkich. Nie trzeba
mieć OC, licencji, patentu, ani nawet
regatowego doświadczenia. Członkowie PJN rezerwują jachty na godziny
lub wykupują karnety. Do dyspozycji
jest 25 łódek klasy Laser Bahia. Wpisowe do PJN kosztuje 50 zł, a czarter
jachtu na regaty, które organizowane
są raz w miesiącu, 200 zł. Żegluga
z wykorzystaniem trapezów i genakerów gwarantuje wyjątkowe emocje.
Kierując się na zachód, w kierunku
ujścia Kanału Żerańskiego, docieramy do ośrodka TKKF Wodnik. Klub
działa już 45 lat. Wojciech Szymczyk,
kierownik przystani, opowiada o niedawnym remoncie. Jest nowa elewacja budynku. Odnowiono pomosty
z dostępem do wody i prądu. Przystań
jest przeznaczona głównie dla klubowiczów. W sezonie goście portu płacą
5 zł za wejście na teren ośrodka.
Opuszczamy „Wodnika” i kierujemy
się na północ. Jest godzina obiadowa,
więc warto się zatrzymać na posiłek. Na
zachodnim brzegu zalewu, obok dzikiej
plaży, zacumowała „Barka”. Można
tam zjeść świeżą rybę, podziwiając jezioro. Przez chwilę czujemy się jak na
Mazurach. Właściciele „Barki” poszerzyli ofertę o wypożyczalnię sprzętu
wodnego. Bez patentu można wynająć
sześcioosobową motorówkę (cena: 90 zł
za godzinę). Większe jachty motorowe
pływają w rejsy ze sternikiem. Są też
rowery wodne (25 zł za godzinę) i kajaki (15 zł za godzinę). Jeśli pływając po
zalewie zgłodniejemy, można podpłynąć do „Barki” i przycumować na czas
obiadu do gościnnego pomostu.

www.magazynwiatr.pl
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Port Nieporęt posiada flotę jachtów klasy Laser Bahia. Żegluga z genakerem gwarantuje emocje. 		

peryskop
Kolejnym miejscem popularnym
wśród żeglarzy jest „Szanta Cafe”.
Działa cały rok. W sezonie letnim organizowane są tu koncerty szantowe.
Grali tu między innymi EKT Gdynia,
Mechanicy Szanty i Latający Holender. – W pierwszy weekend września
odbędą się regaty o Puchar Szanty. To
nasza coroczna impreza organizowana
od 15 lat – mówi Krzysztof Jeziorak,
właściciel tawerny. W regatach mogą
startować amatorzy, na każdej łódce.
Warunek jest jeden: nie można być
zawodowym regatowcem. Na terenie
„Szanty” są pomosty gościnne i miejsca dla rezydentów. Łącznie 78 miejsc,
a wolnych pozostało zaledwie kilka.
Obok „Szanty” cumuje statek „Dunajec” – baza Academii Nautica. Wszystkie ich łódki są już na wodzie. Wiosną
ruszają kursy żeglarskie i motorowod-

ne. Na stronie firmy znajdziecie dokładny grafik szkoleń i rejsów.
Jadąc dalej na północ, można się
zatrzymać w Hotelu 500. Czy to miejsce dla żeglarzy? Oczywiście. W hotelu od tego roku ma siedzibę szkoła
windsurfingu Mały Hel. Instruktorka
Agnieszka Szymańska oprowadza nas
po sklepie i wypożyczalni. Znajdziemy tu sprzęt znanych marek. Mały Hel
oprócz szkoleń windsurfingowych oferuje lekcje na deskach SUP (Stand Up
Paddle). To nowy sport zyskujący coraz większą popularność na jeziorach,
rzekach i zatokach. Stoimy na szerokiej desce wypornościowej i płyniemy
za pomocą długiego wiosła. Mały Hel
zapewnia sprzęt do nauki dla dzieci
i dla dorosłych. Każda lekcja obejmuje
szkolenie na lądzie oraz analizę pływania po treningu. W Hotelu 500 mie-

ści się także szkółka i wypożyczalnia
katamaranów Sport Sailing. Do dyspozycji są katamarany klasy Hobie Cat
oraz drobny sprzęt: trapezy, pianki,
rękawiczki i kamizelki. Godzina pływania na Hobbie Cat 15 kosztuje 90 zł,
a cały dzień – 350 zł. Za godzinną lekcję indywidualną zapłacimy 70 zł.
W Hotelu 500 atrakcją jest molo, przy
którym mogą cumować jachty. Jeśli
ktoś skusi się na nocleg, może zamówić
mobilne spa lub skorzystać z sauny. Latem, w namiocie przy molo i w oranżerii, organizowane są koncerty, pikniki
i grille. Poza tym to dobre miejsce na
szkolenia firmowe i konferencje. – Żeglarze, którzy przyjeżdżają tu pływać
na windsurfingu, zwykle przychodzą
do naszej restauracji na obiad – mówi
Magdalena Maliszewska, specjalistka
ds. sprzedaży i marketingu Hotelu 500.

PANTAENIUS
P A K I E T Y

Dla
Motorowodniaka
lub
Żeglarza,
dla Właściciela
lub Skippera
mamy dla Ciebie
indywidualnie pakiety
ubezpieczeniowe. Skorzystaj
z naszego wieloletniego
doświadczenia na
międzynarodowym rynku
ubezpieczeń jachtów.

• Ubezpieczenie
OC Skippera
• Ubezpieczenie
Jacht Casco
• Ubezpieczenie
OC Jachtu
• Ubezpieczenie
NNW Załogi
• Ubezpieczenie
czarteru
Pantaenius – teraz może
przyjść cokolwiek!

Kontakt w języku polskim: Nautica Nord
Al. Jana Pawła II 9 • 81-345 Gdynia

POL11018

www.hqhh.de

Tel. 58 350 61 31 • info@nauticanord.pl

www.pantaenius.pl
Port Pilawa – leśna ostoja nad zalewem. 		
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peryskop
Kolejne miejsce na żeglarskiej mapie
Zalewu Zegrzyńskiego to ośrodek AZS.
Z patentem żeglarza jachtowego można
tu wypożyczyć omegi i łódki kabinowe
typu Nash. Godzina pływania kosztuje
25 zł. AZS dysponuje ponadto deskami
windsurfingowymi (50 zł za pierwszą
godzinę pływania, 15 zł za każdą następną), kajakami, rowerami wodnymi
i łodziami wiosłowymi (25 zł za godzinę). Odbywają się tu weekendowe kursy na stopień żeglarza, podczas których
uczestnicy nocują na łódkach.
Z AZS na piechotę możemy przejść
do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego SWOS. Tu żeglarze nastawieni
są na pływanie regatowe. Zawodnicy
z klasy Laser zaczynają trenować, gdy
tylko lód stopnieje. W czerwcu odbędą
się tu zawody o Puchar Polski Centralnej i Puchar Warszawy. Ośrodek dysponuje omegami – godzina kosztuje
20 zł, a cały dzień – 160 zł. Można też

wynająć małą kabinówkę El-Bimbo
(30 zł za godzinę, 200 zł za dobę).
Tuż przed wjazdem na most prowadzący na północ znajduje się ośrodek Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego. To jedna z większych
przystani. Mieści prawie 350 jachtów.
Port ma od 3 do 4 metrów głębokości.
Marina WTW jest osłonięta od wiatru
praktycznie z każdej strony. Wejście
do portu jest od południa, od zachodu
osłonę stanowi brzeg, a od północy
i wschodu wysoka grobla. Marcin Kołoniecki, kierownik przystani, twierdzi, że właśnie tutaj jest najlepszy slip
nad całym Zalewem Zegrzyńskim. –
Włożyliśmy do wody wielką, litą płytę
betonową. Z tego slipu mogą korzystać
nawet bardzo duże i ciężkie jachty –
zapewnia. W tygodniu przebywa tu
wielu właścicieli łódek. – To często żeglarze będący już na emeryturze. Mają
czas i wolą właśnie w dzień powszedni

przyjechać, popracować przy jachtach
i pożeglować, kiedy nie ma tłumów –
mówi kierownik mariny.
W WTW stacjonują harcerze. Działa
też Studencki Klub Żeglarski. Goście
mają do dyspozycji toalety i prysznice,
jest również miejsce do opróżniania toalet chemicznych. Na parkingu zmieści się ponad 110 samochodów. Jest
też pole namiotowe z przygotowanymi
miejscami na ogniska. Możliwe jest
ładowanie jachtowych akumulatorów
ze słupów oświetleniowych. Potrzebny
jest tylko przedłużacz.
Marina WTW ulokowana jest w bardzo ładnym miejscu i ma świetne warunki dla jachtów różnej wielkości.
Niestety, nie ma funduszy na remonty.
Kierownik portu stara się dbać o teren –
przycina drzewa, porządkuje, naprawia
pomosty. Na poważniejsze inwestycje
nie może sobie jednak pozwolić. Brak
nowoczesnej infrastruktury rekompen-

suje atmosfera tego miejsca, cisza, spokój i bezpieczne miejsce przy kei.
Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliśmy, był ośrodek Wojskowej Akademii Technicznej. Jadąc od Warszawy,
trzeba zjechać z mostu na groblę. WAT
jest pierwszą przystanią po prawej
stronie drogi. Ośrodek położony jest
na lekkim wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na jezioro. W porcie
zmieści się 50 jednostek. Można wynająć omegi, rowery wodne i kajaki.
Jest też miejsce na ognisko. Na terenie
ośrodka znajduje się 18 domków. Zorganizowano plac zabaw oraz boiska do
siatkówki.
Zalew Zegrzyński ma naprawdę sporo do zaoferowania. W wielu miejscach
potencjał tego akwenu nie jest w pełni
wykorzystany. Życzmy sobie i wam,
by warszawska riwiera nabrała za kilka lat takiego blasku, na jaki zasługuje.
Kamila Ostrowska

Puchar Warszawy w Zegrzu
Regatowe mieczówki wracają na Zalew Zegrzyński

biznes

Jachty klasy Europa. Piękne i wciąż popularne. 			

Pierwsza edycja regat o Puchar Warszawy w klasach Europa, Finn, OK Dinghy i Hornet
rozegrana zostanie na Zalewie
Zegrzyńskim 9 i 10 czerwca.
Organizatorem imprezy jest
Międzyszkolny Klub Sportowy
Dwójka.
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Regaty mają być imprezą cykliczną.
Główna nagroda to przechodni Puchar
Warszawy, który otrzymają zwycięzcy
w każdej z czterech startujących klas.
Warszawski klub liczy na udział wielu
żeglarzy regatowych. – Naszym głównym celem jest to, by sportowe mieczówki znów uczestniczyły w regatach

magazyn dla żeglarzy  CZERWIEC 2012

na Zalewie Zegrzyńskim – mówi Szymon Ruban.
Będą to pierwsze od dawna wyścigi
na tym akwenie dla klasy Europa, na
której pływa więcej żeglarzy niż za
czasów, kiedy ta łódka była w programie igrzysk olimpijskich (w 2008 roku
zastąpił ją Laser Radial).

Fot. Karolina Korneszczuk

Wpisowe dla klas jednoosobowych
wynosi 30 zł, a dla klasy dwuosobowej
– 60 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą
w piątek 8 czerwca (godz. 16.00-20.00)
oraz w sobotę przed wyścigami (godz.
8.00-10.00). Informacji o regatach
udziela Szymon Ruban: pucharwarszawy@wp.pl, tel. 662 285 587.
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Szkoła match racingu
Pierwsza lekcja u profesora Jabłońskiego

W

maju gościliśmy na
pierwszym mazurskim
szkoleniu z match racingu z udziałem Karola Jabłońskiego. Bazą był ośrodek Pod
Dębem nad Jeziorem Nidzkim.
Uczestnicy spodziewali się kilku
godzin pod żaglami, a później długiego wspólnego wieczoru przy ognisku z gwiazdą wydarzenia. Ale Karol
Jabłoński, skipper „Desafío Español”
z regat Pucharu Ameryki (2007) i były
mistrz świata w match racingu, okazał
się wyjątkowo wymagającym trenerem. Niektórzy kursanci mieli ręce poranione do krwi od wybierania szotów.
Karol Jabłoński za pomocą modeli i plansz tłumaczył zawiłości regat
meczowych. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na turystycznych jachtach
Mellody 30. Mimo dosyć niskich temperatur, na trasie wyścigów było gorąco. Jeden z uczestników szkolenia powiedział, że tylu zwrotów przez sztag
i rufę, co przez ten weekend, nigdy nie
zrobił podczas dwutygodniowego żeglowania z rodziną. Jeśli któraś z załóg
traciła siły i ochotę do walki, na pokład
wchodził Karol Jabłoński i motywował
załogantów do cięższej pracy. Pokazywał, jak wybierać szoty, jak szybko
przerzucić grot czy postawić spinaker.
Nie było mowy o leniwym pływaniu.
Drugiego dnia ćwiczeń załogi były już
tak wprawione w boju, że ich jachty mijały się o centymetry i kilkakrotnie widziałem na twarzy Karola lekką obawę,
czy ta zabawa nie zakończy się łataniem
dziur w kadłubach. Na szczęście, jachty wyszły ze szkolenia bez większych
uszkodzeń. Na zakończenie uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy z podpisem Karola Jabłońskiego i bez chwili
wahania zaczęli się umawiać na kolejny etap kursu w Mikołajkach. Szkolenie zorganizował Marek Żarnowski
z firmy Klark Sailing z Rucianego-Nidy.
Arek Rejs

Karol Jabłoński (w środku) w roli nauczyciela. 		

Fot. Arek Rejs

Następne szkolenie odbędzie się w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach 23 i 24 czerwca, a kolejne we wrześniu.

Fot. Arek Rejs

Najpiękniejsze rzeczy rodzą się z pasji
www.klark-sailing.pl

666 726 700

czartery

515 848 688

szkutnictwo

Czarterujemy
nowe jachty

Czarter jachtów Mellody 30 na Mazurach, imprezy integracyjne pod żaglami
Zabudowa i budowa jachtów żaglowych, wykonywanie modeli i form

www.magazynwiatr.pl
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match racing

Meczowe boje
Dziesięć polskich teamów w pierwszej setce światowego rankingu
Polski match racing

W

Diamant 3000. Na tych jachtach załogi będą walczyć o mistrzostwo Polski w pierwszy weekend lipca.

18
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W maju załoga Karola Jabłońskiego i Przemysława Tarnackiego brała
udział w regatach Match Race Germany, zaliczanych do najważniejszego
na świecie cyklu Alpari World Match
Racing Tour (AWMRT). W miejscowości Langenargen w doborowej stawce znaleźli się między innymi Australijczyk Peter Gilmour (podobnie jak
Karol Jabłoński, jest byłym mistrzem
świata w match racingu), Szwed Björn
Hansen (czwarty zawodnik rankingu
ISAF, siódmy sternik ubiegłego sezonu WMRT), Francuz Pierre-Antoine
Morvan (trzeci zawodnik rankingu
ISAF, ubiegłoroczny zwycięzca regat w Sopocie), Nowozelandczyk Phil
Robertson (ósmy zawodnik na świecie
w poprzednim sezonie) czy Australijczyk Keith Swinton (szósty sternik
rankingu ISAF). Załogi rywalizowały na nietypowych dla match racingu
jachtach – ciężkich i dość powolnych
łodziach typu Bavaria 40 Crusier. Polska załoga nie zakwalifikowała się do
ćwierćfinałów. Karol Jabłoński napisał
na swojej stronie internetowej między
innymi: „Żegluga na jachcie 40-stopowym w piątkę jest bardzo trudna do
opanowania. Przy wykonywaniu wielu manewrów w regatach meczowych
zawsze brakuje rąk na pokładzie i żegluga kosztuje sporo sił. Wyścig z Peterem Gilmourem przebiegał jak przed
laty – był bardzo zacięty. Przegraliśmy
o niecałe dwa metry. Inne pojedynki
też były zacięte, ale widoczne było
już zmęczenie i brak koncentracji, co
powodowało popełnianie prostych błędów taktycznych i technicznych.”
Maj był bardzo udanym miesiącem
dla ekipy Krzysztofa Rosińskiego,
która wygrała regaty w Nowym Jorku,
pokonując w półfinale Amerykanów,
a w finale załogę z Kanady, najlepszą
z rundy eliminacyjnej. Wyścigi rozegrano na jachtach SM40, które są jednymi z największych jednostek używanych w match racingu. Kilka dni

www.magazynwiatr.pl
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opublikowanym w połowie maja rankingu
konkurencji match racing Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej w pierwszej setce znalazło się aż 10 Polaków.
Najwyżej, na 19. pozycji, jest
ekipa Tarnacki Yacht Racing.
To do tej pory najlepszy wynik
załogi Przemysława Tarnackiego. Na miejscu 24. uplasował
się Marek Stańczyk, a na 37.
Krzysztof Rosiński.

match racing
później zespół Krzysztofa Rosińskiego wygrał regaty w Helsinkach. Obie
imprezy zaliczane były do Pucharu
Świata.
Załoga Patryk Zbroja Yacht Racing
Team startowała w cieśninie Sund
w regatach Spring Cup, także zaliczanych do Pucharu Świata. Poziom regat
był bardzo wyrównany. Szczeciński
zespół po dwóch zwycięstwach i jednej porażce przystąpił do kolejnych
startów z nadzieją na awans do rundy
finałowej. Niestety, Polacy przegrali
dwa decydujące niedzielne wyścigi
i zostali sklasyfikowani na siódmym
miejscu. Regaty rozegrano na jachtach
DS-37.
Później Patryk z załogą przenieśli
się do Szwajcarii, gdzie wygrali regaty Pucharu Świata w Kreuzlingen.
W eliminacjach szczecinianie wygrali
siedem z dziewięciu wyścigów. W finale pokonali 2:1 Erica Monnina, który podczas późniejszych Match Race
Germany (WMRT) dotarł do ćwierćfinału.
Najbliższe tygodnie w polskim match racingu zapowiadają się bardzo
ciekawie. W drugi weekend czerwca
zaplanowano dwie imprezy w Kamieniu Pomorskim – to pierwsze w sezonie regaty krajowego cyklu Polish Match Tour. 30 czerwca i 1 lipca odbędzie
się pierwsza z czterech imprez nowego
cyklu Omega Match Cup, gdzie załogi
rywalizować będą na jachtach klasy
Omega. Wyścigi zostaną rozegrane na
jeziorze Narie koło Morąga, a organizatorem będzie Morąski Klub Żeglar-

Przemysław Tarnacki. Sternik załogi z 19. miejsca rankingu ISAF.

ski Keja. Ostatnia impreza tego cyklu
to wrześniowe meczowe mistrzostwa
kraju w Złotej Górze (Jezioro Brodno
Wielkie, gmina Kartuzy).
W pierwszy weekend lipca rozegrane zostaną mistrzostwa kraju Gdynia
Match Cup. W ramach Gdynia Sailing
Days załogi na jachtach Diamant 3000

rywalizować będą po raz pierwszy
w Basenie Prezydenckim przy skwerze
Kościuszki. A w połowie sierpnia (1519) wokół sopockiego molo odbędą się
dziewiąte regaty Sopot Match Race,
najważniejsza impreza w polskim żeglarstwie meczowym zaliczana do
Pucharu Świata (grade 1). Do Sopotu

przyjedzie światowa czołówka, między
innymi Francuz Pierre-Antoine Morvan (trzeci w rankingu ISAF), Australijczyk Keith Swinton (szósty w rankingu ISAF), Staffan Lindberg z Finlandii
(13.) oraz polscy żeglarze Karol Jabłoński, Przemysław Tarnacki i zwycięzca
krajowych regat kwalifikacyjnych.

Patryk Zbroja był w maju partnerem treningowym Przemysława Tarnackiego.

www.magazynwiatr.pl

CZERWIEC 2012  magazyn dla żeglarzy

19

sport

Pamiętamy
o Marianie Jankowskim. I zapraszamy na regaty jego imienia

J

ubileuszowe (dziesiąte) regaty Memoriał Mariana Jankowskiego rozegrane zostaną na
Jeziorze Kierskim w Poznaniu (910 czerwca). Wystartują żeglarze
klas Optimist, OK Dinghy, Europa,
Laser Radial, Laser 4.7, Słonka
i Cadet. Organizatorzy zapraszają też najmłodszych sterników
uczestniczących w programie Nivea Błękitne Żagle. Pierwszego
dnia zawodów zaplanowano również wyścig jachtów kabinowych.
W ten czerwcowy weekend na
poznańskim akwenie rywalizować
będzie około 200 zawodników.
W sobotę (9 czerwca, godz. 18.00)
odbędzie się wieczór kapitański. AZS
Poznań i rodzina zapraszają na niego
wszystkich przyjaciół, wychowanków
i rywali, z którymi Marian Jankowski
ścigał się na regatowych trasach. Zaplanowano konkurs wiedzy o karierze wielkopolskiego żeglarza, będzie
można również obejrzeć relacje z Euro
2012 (organizatorzy planują postawienie małego telebimu).
Mariana Jankowskiego (1946-2002)
pamiętam nie tylko z wody i z przystani
poznańskiego AZS, ale także ze spotkań
w jego mieszkaniu, gdzie jako młody
dziennikarz „Gazety Wyborczej” wpadałem dwa razy w roku, by posłuchać
opowieści o regatowym żeglowaniu.
Pokoik z białym dywanem i niewielkim
stolikiem. Siadaliśmy, żona Mariana
przynosiła herbatę i rozpoczynały się nasze morskie opowieści. Marian, nie tylko sternik, ale też działacz okręgowego
związku żeglarskiego, wiedział wszystko o każdej klasie, prawie o każdym
zawodniku, potrafił celnie skomentować
największe sukcesy i porażki. A później,
podczas regat, gdy stawaliśmy burta
w burtę na jachtach klasy OK Dinghy, zawsze pochwalił za dobry wyścig, pogroził palcem za pompowanie na pełnym,
a czasem zapytał „co dziś tak słabo?”. To
niezwykłe, ale Marian zawsze troszczył
się o młodszych zawodników, którzy robili wszystko, by dobrać mu się do skóry.
Raz wygonił juniora do portu, gdy zobaczył, że pod sztormiakiem ma termofor
wypełniony wodą. Taki ekwipunek pomagał zbalastować jacht w silnym wietrze, ale stanowił zagrożenie dla zdrowia. Pewnego dnia, gdy zmierzaliśmy
do mety na ostatniej halsówce, spojrzał,
jak układa się mój żagiel i zapytał, czy
nie potrzebuję nowego masztu. A później
pomógł ściągnąć go z zagranicy.
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Marian Jankowski

Był dżentelmenem regatowych tras.
Walczył nie tylko o zwycięstwo, ale
też o żeglowanie fair i zgodne z przepisami. Ale potrafił być twardym przeciwnikiem. Wielokrotnie sprzeczał się
na wodzie z największymi rywalami
– Kajetanem Glinkiewiczem i Bogusławem Moczorodyńskim. Miło było
też popatrzeć, jak po regatach, na przystani poznańskiego AZS, dyskutuje ze

swoim zięciem Antkiem Pawłowskim,
dziesięciokrotnym mistrzem Polski
w klasie OK Dinghy. Kłócili się, jak
by wyścig jeszcze trwał. O to jak ustawić jacht, kto miał prawo drogi i kto
obrał lepszą strategię na halsówce. –
To były twórcze sprzeczki. Pozwalały
wyciągać wnioski i eliminować błędy
w kolejnych startach – wspomina Antek Pawłowski.

Marian na łódce OK Dinghy. Nie zamienił jej na inną.
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Marian pierwszy raz wsiadł na łódkę
w wieku 13 lat. Żeglarstwo regatowe od
razu stało się jego pasją, a klub drugim
domem. Zadebiutował w regatach organizowanych przez Jacht Klub Wielkopolski („Pierwszy Krok Żeglarski”). Już po
dwóch latach treningów zakwalifikował
się do kadry narodowej. A w 1962 roku
został reprezentantem Polski na mistrzostwa świata klasy Cadet, które odbyły
się w Anglii (w eliminacjach startowało
wówczas 120 załóg). Warto dodać, że
w tym czasie nie było w Polsce klasy
Optimist i właśnie Cadet był jedyną konkurencją dla najmłodszych. Marian był
pierwszym Polakiem, który wygrał wyścig na mistrzostwach świata tej klasy.
Po ukończeniu siedemnastu lat
przesiadł się na OK Dinghy. Ta łódka
stała się jego klasą na całe życie. Wygrał mistrzostwa kraju w 1964 roku.
Wielokrotnie reprezentował Polskę na
mistrzostwach świata seniorów oraz
w innych regatach międzynarodowych.
W pamiętnych mistrzostwach Polski
w 1964 roku drugie miejsce zajął Janusz Knasiecki, bodaj najlepszy żeglarz
Wielkopolski, wieloletni rywal i przyjaciel Mariana. Swój ostatni tytuł mistrza kraju (w klasie Europa, kategoria
masters) Marian zdobył w 2001 roku.
Po zaciętej walce do ostatniego wyścigu
właśnie z Januszem Knasieckim.
Wychował medalistów mistrzostw
Polski i reprezentantów kraju. Był trenerem kadry narodowej OK Dinghy. Na
mistrzostwa świata do Szwecji jechał
z zawodnikami syrenką, z dwoma łódkami na przyczepie i jedną na dachu.
Dziś taki widok zapewne wywołałby
salwy śmiechu. Zorganizował w Łebie
mistrzostwa świata OK Dinghy. Poza
tym był wieloletnim członkiem zarządu
PZŻ i szefem sportu w Wielkopolskim
Okręgowym Związku Żeglarskim.
Wprowadził do żeglarstwa trzech
swoich braci i siostrę. Dwóch z nich:
o cztery lata młodszy Roman i o osiem
lat młodszy Maciej, kontynuowało
tradycje cadeta o numerze PZ-3131,
żeglując na krajowych i zagranicznych
akwenach. Później nauczył żeglarstwa
córki i rywalizował z zięciem. Dziś
brat Mariana, Maciej Jankowski, pływa na regatowym jachcie Delphia 24,
a wnukowie – Max i Kajetan – żeglują
na deskach windsurfingowych.
Krzysztof Olejnik
Zawiadomienia o regatach szukajcie
na stronach internetowych: www.pozz.
poznan.pl oraz www.azspoznan.pl
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Fot. Archiwum rodziny Jankowskich (2)

Dżentelmen regatowych tras

na regaty
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Załoga Politechniki Gdańskiej (klasa Omega) kończy żeglugę z wiatrem. Za chwilę kolejna halsówka. 		

Fot. Karolina Korneszczuk

Święto regatowców
Timberland Nord Cup 2012. Prawdopodobnie najlepszy pomysł na początek wakacji
600 żeglarzy na siedmiu trasach regatowych

G

dańskie regaty Timberland Nord Cup to polski Kieler Woche. Dziewięć dni ścigania na wyjątkowym akwenie, emocje
i walka o prestiżowe tytuły. W tym roku, od 30 czerwca do
8 lipca, zobaczymy aż 17 klas jachtów regatowych i młodzieżowe
deski windsurfingowe. Zaplanowano też dwie imprezy w formule
match racing. Zawodnicy z czterech konkurencji rozegrają w ramach Timberland Nord Cup mistrzostwa kraju. Załogi klasy Słonka będą walczyć o Puchar Europy Wschodniej. A ekipy z jachtów
Delphia 24 o Mistrzostwo Polski Północnej. Do Górek Zachodnich
przyjedzie ponad 600 zawodników. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie internetowej www.nordcup.pl. Bądźcie tam
z nami – partnerem medialnym regat jest magazyn „Wiatr”.

www.magazynwiatr.pl

Regaty towarzyszą zlotowi żaglowców Baltic Sail Gdańsk, podczas którego nad Motławę przybywają jednostki z kilku państw. Portem Timberland
Nord Cup jest marina AZS przy hotelu
„Galion” w Górkach Zachodnich. Przy
organizacji tej wyjątkowej imprezy
pracuje ponad 50 osób. W Zatoce Gdańskiej będzie aż siedem tras regatowych.
Każda z własną komisją sędziowską
i obsługą techniczną. Żeglarze z klas
Nautica 450, Hornet, Hobie 16 i Micro

rozegrają mistrzostwa Polski. Zobaczymy też zawodników z klas Europa, OK
Dinghy, Słonka, 470, Finn, 505, Żagle
500, Omega, Delphia 24, a także teamy
rywalizujące w Pucharze Polski Jachtów
Kabinowych (T1, T2, T3) oraz załogi
jachtów morskich (ORC, KWR i Open).
W ramach Timberland Nord Cup Gdański Klub Żeglarski zorganizuje regaty
o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska
– eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zawodników z desek
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OK Dinghy

Jednoosobowa klasa międzynarodowa skonstruowana w 1957 roku przez
Knuda Olsena. Przez lata uznawana
za klasę przygotowawczą do olimpijskiego finna. Popularna szczególnie
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii, Danii i Nowej Zelandii. W Polsce
żegluje około 60 łódek.

Nautica 450

Dwuosobowa łódka z genakerem. Dla
regatowców i amatorów szukających
wyzwań i szybkiej żeglugi. Polska konstrukcja z 2008 roku. Projekt wykonali
Eugeniusz i Robert Ginterowie.

Europa

Jednoosobowa klasa międzynarodowa
skonstruowana w 1960 roku. Projektant: Alois Roland. Od igrzysk w Barcelonie (1992 rok) do igrzysk w Atenach
(2004 rok) Europa była konkurencją
olimpijską dla kobiet. Najliczniej reprezentowana klasa na ubiegłorocznych
regatach Nord Cup (31 łódek).

Hornet

Jacht zaprojektował w 1951 roku
Brytyjczyk Jack Holt, autor między
innymi Cadeta i Ramblera. Przez lata
Hornet rozpoznawany był przede
wszystkim po desce do balastowania wysuwanej na rolkach, na której
załogant siedział lub leżał po nawietrznej burcie. Dziś zamiast desek
stosuje się trapezy. Pod koniec lat
60. w Polsce było około 200 Hornetów. Obecnie w kraju jest kilkanaście
jachtów gotowych do ścigania.

Snipe

windsurfingowych klasy Techno 293
(3-5.07). Rozegrane zostaną też dwie imprezy formuły match racing. Studenckie
zespoły stoczą walkę w eliminacjach
do akademickich mistrzostw świata,
a Zbyszek „Gutek” Gutkowski podczas
Baltic Sail Nations Cup będzie bronił
pucharu zdobytego przed rokiem w Rostocku. Zaplanowano ponadto wyścig
o Bursztynowy Puchar Neptuna. Start
w Górkach Zachodnich, boja zwrotna
przy molo w Brzeźnie, meta w Górkach,
a uroczyste wręczenie trofeum na scenie
na Targu Rybnym w Gdańsku. To wyścig dla każdego, kto porusza się po wodzie przy pomocy wiatru. Zobaczymy
więc rywalizację jachtów, katamaranów,
desek windsurfingowych i kitesurfingowych. Zwycięzcą zostaje sternik jednostki, która pierwsza przetnie linię mety.
Nowością tegorocznych regat jest
udział olimpijskiej siedemdziesiątki. Zawodnicy rozegrają Mistrzostwa
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klasy 470. Na zatokę wracają po rocznej
przerwie załogi klasy 505. Ponownie
podczas Timberland Nord Cup zobaczymy finnistów. Kibice, którzy przyjdą 7 lipca na plażę Stogi, będą mogli
odwiedzić centrum regatowe, by posłuchać komentatora opisującego przebieg
rywalizacji lub poszerzyć wiedzę żeglarską podczas darmowych zajęć z instruktorami. Zmagania można także
oglądać z wody. Organizatorzy proponują wypożyczenie z bazy regat w Górkach Zachodnich jachtu typu MK Café
24 wraz ze sternikiem (cena: 100 zł za
godzinę lub 400 zł za dzień; rezerwacji można dokonać, wysyłając mail na
adres: recepcja@hotelgalion.pl).

Wkracza moda
na regatowe mieczówki
Wyścigi w zatoce odbędą się w tym
roku po raz siódmy. Przed laty startowało zaledwie kilkanaście jachtów,
głównie z portów Zatoki Gdańskiej.
Dziś Timberland Nord Cup to największe regaty w kraju (obok Gdynia Sailing
Days). Skąd ten sukces? Piękny port,
ciekawy akwen i współpraca organizatorów imprezy z Baltic Sail Gdańsk to
nie wszystko. Popularność regat wśród
żeglarzy, szczególnie pływających na
małych łodziach sportowych, to odpowiedź na modę, która coraz odważniej
wkracza do Polski – modę na żeglowanie na regatowych mieczówkach. Typ
jachtu, jego wartość, wiek czy nawet
umiejętności załogi – to wszystko jest
ważne, ale nie najważniejsze. Liczy się
przede wszystkim chęć podnoszenia
żeglarskich umiejętności i dobra zabawa w sportowym duchu. Zgodna z credo magazynu „Wiatr”: „szkoda życia,
by siedzieć na brzegu”. To piękne, że
coraz więcej osób myśli podobnie i nie
odkłada żeglarskich marzeń na później.
Najliczniej reprezentowaną klasą
podczas ubiegłorocznej edycji Nord
Cup była Europa. Piękna, regatowa
łajba, przed laty będąca olimpijską
konkurencją dla pań. Dziś na tej łódce
pływa w Polsce więcej osób niż wtedy,
gdy była w programie igrzysk. Żeglarze
klasy Europa to nastolatkowie, którzy
przed chwilą opuścili Optimista, starsi
sternicy od lat bawiący się w regatowe pływanie oraz osoby wracające na
wodę po latach przerwy. Są wśród nich
ludzie różnych profesji. Na ostatnich

mistrzostwach kraju mastersów ścigał
się nawet ksiądz ze Śląska. Marcin Urbański z Jacht Klubu Wielkopolski poświęcił pół życia windsurfingowi. Dziś,
w wieku 38 lat, wraca na łódkę i startuje
na Europie. – Deska z żaglem to piękny sport, ale ile można czekać na silny
wiatr, który sprawi frajdę? Pod domem
mam jezioro i klub. Co tydzień organizowane są regaty. Czasem w mojej
klasie startuje nawet 30 łódek. Dlatego
wróciłem do tradycyjnego żeglarstwa.
Po każdym treningu lub wyścigu mogę
na mojej „osi czasu” postawić znak –
dziś pływałem. I nie przejmuję się tym,
że moi młodsi rywale mówią do mnie
„dzień dobry, proszę pana”.
W Timberland Nord Cup ponownie
wystartują Słonki (klasa Snipe). To jedna z najstarszych klas regatowych – ma
już 81 lat. Projektant William Crosby
ze Stanów Zjednoczonych zapewne
nie przypuszczał, że jego konstrukcja
będzie się dzielnie trzymać także w następnym wieku, w epoce włókien węglowych, trimaranów i skiffów. Kiedyś
Słonki pływały w całej Polsce. Później
na wiele lat o nich zapomniano. Ale od
kilku sezonów ta wymagająca łódka regatowa, przez wielu uznawana za klasę
przygotowawczą do Stara, znów jest
ozdobą regatowych tras. Polska flota
Słonek to dziś 23 jachty. Ścigają się prawie co tydzień. Niektóre załogi wyjeżdżają na zagraniczne imprezy. W 2014
roku Polska zorganizuje mistrzostwa
Europy. Kto pływa na tych jachtach?
Wśród sterników i załogantów znajdziecie byłych regatowców z klas Cadet,
470, OK Dinghy, a nawet bojerowców.
Często żeglują rodzinne teamy, na przy-

Nautica 450. Nowa generacja regatowych mieczówek. 		

Fot. Karolina Korneszczuk

Snipe (Słonka) to dwuosobowa klasa
międzynarodowa. Jedna z najstarszych
klas regatowych. Projektant: William
Crosby. W Polsce w najważniejszych
regatach sezonu ściga się od 20 do 25
załóg.

470
Dwuosobowy ślizgowy jacht mieczowy
z trapezem dla załoganta. Konkurencja
olimpijska dla kobiet i mężczyzn. Podczas igrzysk w Londynie w klasie 470
po raz pierwszy walczyć będzie polska
załoga - Agnieszka Skrzypulec i Jolanta
Ogar.

Finn

Jednoosobowy jacht mieczowy. Konkurencja olimpijska dla mężczyzn,
w której Mateusz Kusznierewicz zdobył złoto na igrzyskach w Atlancie.
Podczas tegorocznych regat olimpijskich w Londynie polskim reprezentantem w tej konkurencji będzie
Piotr Kula.

505

Dwuosobowy jacht mieczowy z trapezem dla załoganta. Szybka i widowiskowa klasa międzynarodowa.

Delphia 24

Czteroosobowy jacht sportowy produkowany przez stocznię Delphia Yachts.
Wykorzystywany do regat flotowych
i match racingu. Konstruktor: Andrzej
Skrzat.
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Micro

Bardzo popularna, pochodząca z Francji, międzynarodowa klasa kabinowych
jachtów regatowych. Polacy zdobyli na
tych łódkach kilkadziesiąt medali na
najważniejszych imprezach. Na Mikro ścigali się między innymi Jarosław
Kaczorowski, Leon Wróbel, Stanisław
Sawko, Przemysław Tarnacki i Piotr
Tarnacki.

Omega

Polska klasa narodowa. Powstała
w 1942 roku. Konstruktor: Juliusz Sieradzki. Dziś flota jachtów z grupy Omega Sport liczy 40 łodzi.

Żagle 500

Mały kabinowy jacht dla dwuosobowej załogi. Stworzony dla tych, którzy
chcą się dobrze ścigać za stosunkowo
niewielkie pieniądze.

Hobie 16

Klasa Słonka, czyli rodzinne żeglowanie. Na pokładzie mąż z żoną – Mirek i Grażyna Błoch (JKW).

kład tata z synem lub z córką, siostra
z bratem albo mąż z żoną. – Niedawno
Kazimierz Kotwicki ze Świebodzina
rozpoczął produkcję polskich jachtów
naszej klasy – mówi Zbigniew Rakocy,
szef Polskiego Związku Klasy Słonka
i członek władz międzynarodowego
stowarzyszenia SCIRA (Snipe Class
International Racing Association).
– W tym roku ma powstać pierwszych
pięć łódek, a kolejne do wiosny 2013.
Producent wykonuje nie tylko kadłuby,
ale także drzewce, miecze i stery. Wierzymy, że dzięki krajowej produkcji nasza flota powiększy się o kolejne załogi.
Patryk Różański skrzyknął posiadaczy olimpijskich jachtów klasy 470.
Założyli stowarzyszenie i organizują
własny cykl regat Puchar 7 Regionów.
Pierwsza tegoroczna impreza odbyła
się w Boszkowie na jeziorze Dominickim (Rawag Cup). Ścigało się 12 załóg. Przyjechały nawet ekipy z Bielska
Białej i Ustki. Nagrodzono zwycięzców
i wręczono statuetkę ekipie pływającej na najstarszej łódce (rocznik 1978).
Organizacja była lepsza niż na wielu
imprezach dla zawodowych regatowców. Drugie miejsce wywalczyła załoga z Kunic – Roman Pazdro i Dariusz
Mazurkiewicz. Mają ponad 30-letni

staż w klasie 470. Rywale nazywają
ich „dziadkami”. – Było bezpiecznie,
ciekawie, sportowo i rodzinnie. Ale najważniejsze, że każdy dobrze się bawił
– mówi Patryk Różański.
Nowa generacja regatowych mieczówek to w Polsce przede wszystkim
Nautica 450 – mała łódź dla wszystkich, którzy w żeglarstwie szukają
prędkości, dynamiki i adrenaliny.
Nautica przy trzech stopniach Beauforta wchodzi w ślizg. Pływa z prędkością nawet 16 węzłów. Poza tym jest
stosunkowo prosta w obsłudze. Można
powiedzieć, że to skiff dla amatorów,
którzy nie muszą prezentować takiej
sprawności jak na przykład załogi
z olimpijskiej klasy 49er. Do tej pory
wyprodukowano prawie 50 takich
łódek. Od niedawna buduje je znana
firma Devoti Sailing. Flota jachtów
Nautica ma w sezonie cztery imprezy
w Polsce, dwie w Niemczech, jedną
w Austrii i jedną w Czechach.
Wysoki poziom żeglarski prezentują
zawodnicy z klasy OK Dinghy, która
przed laty była przygotowawczą łódką
do finna. Zgrany team tworzy środowisko klasy Hornet. Dobrze działa
polska flota 505. Doskonale trzyma
się Omega obchodząca w tym roku 70.
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urodziny. Pojawiają się też nowe inicjatywy zbudowania w Polsce flot tradycyjnych jachtów mieczowych (Pirat
i Korsarz).
Pomysłów na regatową zabawę jest
bardzo dużo. Można pływać samemu
lub z załogantem. Na starszym jachcie lub na nowoczesnej konstrukcji.
W dużej flocie lub zaledwie w kilka
łódek. Wierzymy, że wszystkie regatowe jachty mieczowe będą się w Polsce
szybko rozwijać i każdy znajdzie łódkę
dopasowaną do swoich oczekiwań. Bo
przecież „szkoda życia, by siedzieć na
brzegu”.
Krzysztof Olejnik

Klasy T1, T2, T3

Klasy jachtów formuły pomiarowej T1,
T2 i T3 rywalizują w cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Regaty
Nord Cup w ramach PPJK otrzymały
współczynnik 1,0.

Jachty morskie ORC i KWR

KWR to Krajowy Współczynnik Regatowy dla jachtów morskich. OCR to
międzynarodowa formuła regatowa
uznawana przez Międzynarodową Federację Żeglarską (ISAF).

Noclegi dla uczestników regat
Noclegi w marinie AZS (baza regat):
Rezerwacje można kierować na adres recepcja@hotelgalion.pl.
Ceny: pokój dwuosobowy – 90 zł od osoby, pokój trzyosobowy – 80 zł od osoby,
pokój jednoosobowy – 160 zł, pokój typu studio – 130 zł, domek ośmioosobowy
z łazienką – 200 zł za noc, pokój w pawilonie – 35 zł od osoby, namiot – 35 zł za noc
(w cenie korzystanie z węzła sanitarnego), samochód kempingowy – 50 zł za noc
(w cenie korzystanie z węzła sanitarnego).
Noclegi w pobliżu mariny AZS:
Narodowe Centrum Żeglarstwa – www.ncz.awf.gda.pl
Domki w ośrodku Bursztynowy Las – www.bursztynowylas.superturystyka.pl
Noclegi w dzielnicy Stogi: www.stogi.com.pl, www.witali.pl,
www.przywydmach.vpc.pl, www.kemping-gdansk.pl, www.justhostel.pl
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Mały, ale dość wymagający katamaran plażowy przeznaczony dla jednej
lub dwóch osób. Doskonały nauczyciel żeglugi na dwukadłubowcach.
W Polsce jest ponad 20 łódek klasy
Hobie 16.
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sport

Wielki powrót
Francuz Loïck Peyron wygrywa w regatach America’s Cup
Święto katamaranów w Wenecji

R

egaty cyklu America’s
Cup World Series w Wenecji przyniosły zaskakujące rozstrzygnięcia i mnóstwo
sportowych emocji. Wyścigi rozgrywano w pobliżu placu Świętego Marka. Włoskie miasto tętniło
prawdziwie żeglarskim życiem.
Po dwóch wyścigach flotowych na
prowadzenie wysunęła się francuska
ekipa Energy Team, którą dowodził
Loïck Peyron (wrócił na pokład po
zdobyciu Trofeum Juliusza Verne'a na
trimaranie „Banque Populaire V”).
Weteran żeglugi na wielokadłubowcach ścigał się z zawodnikami o wiele
młodszymi od siebie, jak 26-letni sternik
koreańskiej łodzi czy 25-letni dowódca
załogi chińskiej. W trzecim biegu, kiedy
Energy Team nie udał się start i przekroczyli linię na ostatniej pozycji, już na
drugim znaku byli na drugim miejscu.
To dowód, że w tych regatach może się
wydarzyć wszystko. Zaskakująco słabo
płynęły obie załogi Oracle Racing Team.
Dalekie pozycje i słaby styl to najkrótsza
recenzja ich występów.
Uwaga widzów koncentrowała się na
załogach włoskich. Oba jachty zespołu Luna Rossa w niedawnym debiucie
podczas regat w Neapolu pokazały, że są
bardzo szybkie. Także tym razem „Pirania” Chrisa Drapera i „Miecznik” Paula
Campbella-Jamesa znakomicie dawały
sobie radę w gronie bardziej doświadczonych załóg. W słabych wiatrach
włoskie jachty były najszybsze w stawce, a jeśli nie wygrały wszystkiego, co
wygrać było można, to tylko z powodu
błędów załogi, zwłaszcza na starcie.
Po pierwszym dniu prowadził Energy
Team Loïcka Peyrona. Amerykanie zdołali wyprzedzić tylko załogę chińską.
Nierówno pływał także Artemis Racing,
który miał dobrą taktykę, ale słabą prędkość, szczególnie na kursach pełnych.
Drugi dzień to ponownie znakomita
żegluga Peyrona, na którego nie było
mocnych. Wprawdzie dwa zwycięstwa
odniosły załogi włoskie, które miały najAmerica’s Cup World Series
Tabela punktowa po pięciu eliminacjach
1. Oracle Racing – Spithill
2. Emirates Team New Zealand
3. Artemis Racing
4. Energy Team
5. Team Korea
6. Oracle Racing – Bundock
7. Luna Rossa – Piranha
8. China Team
9. Luna Rossa – Swordfish
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Pucharowe katamarany w centrum pięknej Wenecji. 		

lepiej dostrojone jachty, ale Loïck kontrolował przebieg każdego biegu i wciąż
utrzymywał się na prowadzeniu.
Dzień trzeci przyniósł przebudzenie
Artemis Racing, który wygrał szósty
bieg. W czołówce zrobiło się bardzo
ciasno. Energy Team prowadził zaledwie jednym punktem przed dwiema
załogami włoskimi. Rozstrzygający
był wyścig niedzielny, potrójnie punktowany, w którym ponownie zwyciężyli Francuzi, pieczętując swój sukces. Rozradowany Loïck powiedział,
że zwycięstwo jego załogi to wynik
doskonałej pracy zespołowej. Gdyby
miał cokolwiek poprawiać, z pewnością udoskonaliłby starty swojej ekipy.
W regatach meczowych już w pierwszym dniu załoga Oracle Racing Jamesa Spithilla pokonała Włochów z jachtu
„Swordfish”, co oznaczało, że w drugiej
rundzie zabraknie faworytów tych regat. Większą niespodzianką było jednak
zwycięstwo Artemis Racing nad Emirates Team New Zealand, co spowodowało, że drugi faworyt także znalazł się za
burtą. W walce finałowej Artemis Racing ograł Energy Team, a Chris Draper
na „Piranii” zwyciężył samego Jamesa
Spithilla, co było chyba największą niespodzianką. W finale Włosi spotkali się
ze Szwedami z Artemis Racing. Ulegli,
choć walczyli do ostatniej chwili.

Regaty America’s Cup World Series
mają swoje prawa i reguły gry. Linia
startu nie jest ustawiona prostopadle po kierunku wiatru. Odległość od
startu do pierwszego znaku kursowego
to zaledwie 300 metrów. Najszybsze
jachty pokonują ten dystans w pół minuty. Dobry start ułatwia zwycięstwo,
ale najlepsi potrafią odrobić straty.
Później załogi rywalizują na ciasnym
akwenie. Halsujące na wiatr i z wiatrem katamarany pędzą z dużą prędkością, nierzadko przekraczają 25 wę-

Włoska Prada w pogoni za Artemis Racing.

Fot. Gilles Martin-Raget

złów. Tłok na trasie, ogromne napięcie
i częste sytuacje kolizyjne powodują,
że emocje sięgają zenitu.
Taki format regat sprawia, że każdy
bieg jest ważny. Punktowanie w jednej
imprezie wyścigów flotowych i meczowych powoduje, że wygrać mogą najbardziej wszechstronni żeglarze. Regaty
są widowiskowe, a sposób ich transmisji
został na początku maja doceniony uhonorowaniem nagrodą Emmy za technologiczne innowacje w przekazie.
Marek Słodownik

Fot. Gilles Martin-Raget
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Klasyfikacja po 6 etapach
i 7 wyścigach portowych

„Telefonika”
„Groupama”
„Camper”
„Puma”
„Abu Dhabi”
„Sanya”
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Fot. Hamish Hooper / CAMPER ETNZ / Volvo Ocean Race

zósty etap Volvo Ocean Race, o długości
3590 mil, rozgrywany
był w zupełnie innych warunkach niż poprzednie. Na
trasie z brazylijskiego portu
Itajai do Miami na Florydzie
nie było ekstremalnych warunków pogodowych, dominowała łagodna aura, co
oznaczało dużo pracy dla
nawigatorów i oceaniczne szachy. Przed startem załogi usunęły z łodzi zbędne przedmioty,
zrezygnowano nawet
z ciężkich sztormiaków. Wszystko po to,
by jachty były jak
najlżejsze.

Szachy na oceanie
Szósty etap Volvo Ocean Race
Pierwsza część trasy to wspólne żeglowanie floty
na północ. Możliwe były dwa rozwiązania: trzymać
się wschodniego brzegu Ameryki Południowej i płynąć najkrótszą trasą lub uciec na otwarty ocean, by
tam, nadkładając drogi, szukać silnych wiatrów. Tak
przed laty żeglował jacht „Brunel Sunergy”, który
mimo że był najwolniejszy w stawce, wygrał etap do
Annapolis. Tym razem jednak wszyscy pilnowali się
wzajemnie, pokonując pracowicie kolejne mile. Początkowo prowadził jacht „Abu Dhabi”. Była to spora
niespodzianka. Z tyłu płynęła „Groupama”, co było
jeszcze bardziej zaskakujące. O tym, że Francuzi nie
są najszybsi w Volvo Ocean Race, wiemy od dawna. Teraz dodatkowym wyzwaniem było dostrojenie
jachtu po wymianie masztu. Strata załogi Francka
Cammasa wynosiła ponad 100 mil, co oznaczało, że
muszą zdecydowanie przyspieszyć albo znaleźć jakieś zaskakujące rozwiązanie taktyczne.
Jachty zbliżały się do Wysp Bahama, do bramy, jaką
tworzą wyspy Conception i San Salvador. Dwa pierwsze
jachty popłynęły dalej na otwarty ocean, na zewnątrz
wianuszka wysp. „Groupama” zaryzykowała i weszła
do środka archipelagu, mijając wyspę Cat prawą burtą.
Francuska załoga szukała tam lokalnych wiatrów. Ich
tropem poszli Hiszpanie z „Telefoniki”, ale w pewnym
momencie zawahali się i wrócili na otwarty ocean. To
niezdecydowanie kosztowało ich kilka mil, a w konsekwencji słabszy wynik na mecie. Tymczasem Cammas,
ryzykując, płynął dalej między wyspami. Wyspę Eleu-

thera minął lewą burtą i zyskał prawie 40 mil. Jego starta do liderów etapu wynosiła w tym momencie 54 mile.
Niestety, fortel nie powiódł się do końca. Kiedy prowadzący dostali silniejszy wiatr, „Groupama” kiwała się
na fali, płynąc z prędkością zaledwie kilku węzłów. To
był także zły czas dla „Telefoniki”. Tracili kolejne mile,
a wraz z nimi szansę na dogonienie rywali.
Tymczasem „Puma” i „Camper”, pilnując się wzajemnie, z mozołem parli do przodu. Prędkość jachtów
spadała nawet do pięciu węzłów. Po minięciu wyspy
Great Abaco, leżącej na północy archipelagu Bahama, załogi skręciły na zachód, gdzie pojawił się nieco
silniejszy wiatr. Ostatnią prostą do Miami pokonywali z prędkością ponad 10 węzłów. Załoga „Pumy”
robiła wszystko, aby utrzymać przewagę kilku mil
nad ekipą z Nowej Zelandii, która wychodziła ze
skóry, by dogonić Amerykanów. W walce na ostatnich milach jachtom towarzyszył boczny prąd, który
mógł pomieszać nieco szyki obu zespołom. Ale niespodzianek już nie było. „Puma” wygrała chyba najważniejszy dla siebie wyścig. Załogę witały na mecie
tysiące kibiców. Nieco ponad godzinę dłużej płynęli
żeglarze z „Campera” – źli na siebie, bo zwycięstwo
wymknęło im się z rak w ostatniej części wyścigu.
Załoga „Pumy” wyraźnie się rozkręca. W trzech
ostatnich etapach Amerykanie popłynęli doskonale.
Do mety w Auckland dotarli drudzy, a dwa ostatnie
etapy wygrali. Dzięki temu włączyli się do walki
o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej (tracą do lide-

rów z „Telefoniki” 14 punktów, a do trzeciego „Campera” zaledwie jeden). Sytuacja w czołówce robi się
coraz ciekawsza, bo przewaga prowadzących niknie
w oczach. Amerykanie w sześciu wyścigach oceanicznych czterokrotnie zajmowali miejsca w pierwszej
trójce. Ich wynik psuje etap pierwszy, nieukończony
z powodu złamania masztu. Także w wyścigach portowych „Puma” żegluje bardzo dobrze, tylko raz nie
stanęli na podium. Czy mają szansę na zwycięstwo
w końcowej klasyfikacji? Do rozegrania zostały jeszcze trzy wyścigi oceaniczne. Dwa ostatnie są krótkie,
ale ich znaczenie jest ogromne, ponieważ można zdobyć sporo punktów. Zapowiada się bardzo ciekawy finisz w Europie – liny będą palić skórę na rękach.
W sześciu etapach trzykrotnie wygrywała ekipa
hiszpańska, dwukrotnie Amerykanie, raz Francuzi.
To dowód, jak trudno dziś przewidzieć, kto zwycięży
w Volvo Ocean Race. Prowadząca ekipa „Telefoniki” po trzech wygranych na początku regat wyraźnie
straciła impet. Coś się zacięło w doskonale naoliwionej hiszpańskiej maszynie. Zajmowali miejsca trzecie, drugie i czwarte. Nad drugą w tabeli „Groupamą”
mają teraz zaledwie 7 punktów przewagi. W walce
o zwycięstwo mogą się liczyć aż cztery zespoły.
W wyścigu portowym niespodzianki nie było.
Zwyciężyła załoga „Abu Dhabi”. Był to już trzeci
portowy sukces arabskiej ekipy, poprzednio wygrali
w Alicante i Kapsztadzie. Druga była „Groupama”.
Marek Słodownik

Jacht „Camper”. Sześć punktów straty do „Groupamy” i tylko punkt przewagi nad „Pumą”. 		
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Sklep Bakista, Szczecin, Przestrzenna 23,
tel. (91) 469 23 24
AKŻ Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego 10
Farbyjachtowe.pl, Szczecin, ul. Przestrzenna 11,
tel. (91) 431 43 00
Sklep Smart, Szczecin, Jana z Kolna 21a,
tel. (91) 488 33 53
KS Orlę Szczecinek, Mickiewicza 2, tel. (94) 37 434 03
JK HOM, Szczecin, Przestrzenna 3, tel. (91) 30 70 500
Maritim Shop, Szczecin, Przestrzenna 11,
tel. (91) 4613950
Sklep Aura, Szczecin, Przestrzenna 13, tel. (91) 461 39 92
Bracia Ludwińscy, Szczecin, Wiosenna 99,
tel. (91) 46 44 855
Sklep Bras, Świnoujście,
Wybrzeże Władysława IV 27, tel. (91) 321 54 09
Port Jachtowy Kołobrzeg, Warzelnicza 1,
tel. (94) 35 167 65
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Sklep Neptun, Kołobrzeg,
Sienkiewicza 17e, tel. (94) 35 40 696
Tawerna U Pirata, SEJK Pogoń, Przestrzenna 3,
tel. (91) 461 41 72
Tawerna Sailor, Trzebież, Rybacka 16, tel. 511 142 312
COŻ PZŻ Trzebież, Rybacka 26, tel. (91) 31 28 241
Centrum Żeglarskie, Szczecin, Przestrzenna 21,
tel. (91) 46 00 319
Tawerna Cutty Sark, Szczecin,
Bohaterów Warszawy 111, tel. 502 078 478
JK AZS Szczecin, Przestrzenna 9, tel. (91) 461 27 34
Harcerski Ośrodek Morski, Szczecin, Żaglowa 2,
tel. (91) 460 08 52
Barnim Goleniów, GMDS i przystań w Lubczynie,
tel. 693 134 838
JK Kamień Pomorski, Wilków Morskich 4, tel. (91) 38 20 882
JK Kotwica Świnoujście, Steyera 6, tel. (91) 324 25 35
Tramp Mielno, Chrobrego 32, tel. (94) 318 93 33
Marina Gocław, Szczecin, Lipowa 5/6, tel. (91) 423 06 56
Marina Hotele, Szczecin, Przestrzenna 7,
tel. (91) 469 38 00
Marina Świnoujście, Wybrzeże Władysława IV,
tel. (91) 321 91 77
JKM Joseph Conrad, Kołobrzeg, Warzelnicza 3
Tawerna Fiddler’s Green, Kołobrzeg,
Dubois 16c/20, tel. (94) 35 460 73
Szkuner Myślibórz, Marcinkowskiego 5, tel. (95) 747 25 12

POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Gdynia, Klif,
Al. Zwycięstwa 256, tel. (58) 78 150 70
Open Yachting Club, Złota Góra, tel. 602 511 796
Eljacht, Gdańsk, Łowicka 13, tel. (58) 320 70 24
Sklep Wind, Gdańsk, Szafarnia 10, tel. (58) 301 66 30
Sklep Clipper, Gdynia, Jana Pawła II 11,
tel. (58) 661 60 85
Biuro Mariny Gdynia, (58) 661 93 66
Sklep Smart, Gdynia, Jan Pawła II 5, tel. (58) 661 17 50
Sklep Neptun, Gdynia, Jana Pawła II 11a,
tel. (58) 621 68 00
Sklep Sail–Ho!, Gdynia, Jana Pawła II 9, tel. (58) 669 46 05
SKŻ Hestia Sopot, Hestii 3, tel. (58) 555 72 00
Sklep Wimpel, Gdańsk, Szafarnia 6/U3, tel. (58) 305 29 94
Tawerna Mistral, Puck, Lipowa 1, tel. 655 513 551
Klub Bukszpryt, Gdynia, Morska 81–87,
tel. (58) 69 01 227
CHKŻ, Charzykowy, Rybacka 1, tel. (52) 398 81 20
Harcerski Ośrodek Funka, Charzykowy
GKM LOK, Gdańsk, Tamka 19a, tel. (58) 305 04 50
Jachtklub Portowiec, Gdańsk, Śnieżna 1,
tel. 602 157 607
LKS Charzykowy, Rybacka 8, tel. (52) 398 81 60
Port Jastarnia, Portowa 43, tel. (58) 673 59 60
NCŻ, Gdańsk, Stogi 20a, tel. (58) 322 26 03
Przystań COSA AZS, Gdańsk, Stogi 20, tel. (58) 324 81 00
Marina Gdańsk, Szafarnia, tel. (58) 301 33 78
Marina w Łebie, Jachtowa 8, tel. (59) 866 29 73
Marina Sopot, bosmanat w budynku przy molo,
tel. 500 696 588
Sklep JMB, Puck, Lipowa 1, tel. 601 631 957
PPHU Sobczak, Brzeźno Człuchowskie 30,
tel. (59) 397 25 69
YK Północny, Gdańsk, Tamka 5, tel. (58) 305 05 07
JK Conrada, Gdańsk, Przełom 26, tel. (58) 307 39 12
JK Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, tel. (58) 30 73 115
Szkoła Żeglarska Adkonis, Bobięcino 8,
tel. (59) 858 31 36

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sklep Aqua-Sport, Olsztyn, Lubelska 50,
tel. (89) 532 03 02
Malajkino, Mikołajki, Plac Wolności 10, tel. (87) 421 61 60
Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,
Stare Sady 6, tel. (87) 42 16 743
Stanica Wodna Kietlice nad Mamrami, tel. (87) 427 51 30
Wrota Mazur, Pisz Imionek, tel. 605 455 950
Port Sztynort, Tiga Yacht
Przystań Skłodowo, Harsz-Skłodowo 60,
tel. (87) 427 90 45
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżycko,
Wyzwolenia 2, tel. (87) 428 52 65
Czarter Korsarz, Ryn, Mazurska 10a, tel. 512 086 887
Pod Czarnym Łabędziem, Rydzewo,
Mazurska 98, tel. (87) 421 12 52
Hotel Roś, Pisz, Turystów 3, tel. (87) 423 49 60
KŻ Ostróda, Sowińskiego 12, tel. (89) 646 21 64
Letni Ogród, Wygryny 30a, tel. (87) 423 61 96
MOS Iława, Chodkiewicza 5, tel. (89) 648 25 96
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych,
Giżycko, Nadbrzeżna 15
MBSW Giżycko, baza Ryn (Zofiówka), Mazurska 19
Sklep Kopi, Mikołajki, Okrężna 12, tel. (87) 421 63 09

Sklep Raksa, Gronity, Olsztyńska 59,
tel. (89) 527 19 18
Sklep Szekla, Mikołajki, Kowalska 3, tel. (87) 421 57 03
Tawerna Portowa, Mikołajki, al. Kasztanowa 6,
tel. (87) 421 57 22
Sklep Szot, Mrągowo, Nadbrzeżna 9, tel. (89) 741 57 15
Nauticus Olsztyn, OSIR, Sielska 38, tel. 608 772 662
Tawerna Tortuga, Olsztyn, Pieniężnego 15
Neptun Club, Giżycko, Wojska Polskiego 35,
tel. (87) 428 31 02
LOK Giżycko, Brunona 4, tel. (87) 428 14 08
Sklep Mazuria, Galiny 2, tel. (89) 761 21 65
Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, Dworcowa 9
Pod Dębem, Rucian Nida, Żeglarska 15,
tel. (87) 423 66 21
Pod Omegą, Iława, Sienkiewicza 24, tel. (89) 648 40 93
Tawerna Kaper, Iława, Sobieskiego 10, tel. (89) 648 63 73
Cicha Zatoka, Mikołajki, Spacerowa 1, tel. (87) 421 50 11
Gniazdo Pirata, Mikołajki, Kowalska 3,
tel. 607 306 929
U Faryja, Ruciane Nida, Dworcowa 6g,
tel. (87) 423 10 06
Port Keja, Węgorzewo, Ejsmontów 2, tel. (87) 427 18 43
Port Millennium, Górkło 4c, tel. (87) 562 27 03
Port Sailor, Giżycko, tel. (87) 429 32 92
Korektywa, Piaski 2, tel. (87) 423 11 22
Sklep Żeglarz, Giżycko, Nadbrzeżna 1a, tel. (87) 428 21 42
Port Wierzba, Wierzba 7, tel. (87) 423 16 19
Stanica Stranda, Pierkunowo, Giżycko
Hotel Amax, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. (87) 421 90 00
Statek Chopin, Mikołajki, Al. Spacerowa 7,
tel. 600 890 838
Hotel Robert’s Port, Stare Sady 4, tel. (87) 429 84 00
Hotelik Caligula, Mikołajki, Plac Handlowy 7,
tel. (87) 421 98 45
Hotel Mazur, Mikołajki, Plac Wolności 6,
tel. (87) 421 69 41
Bar Bart, Mikołajki, Kowalska 2, tel. (87) 421 65 11
Marina Miko, Al. Spacerowa, tel. 501 54 18 26
Hotel Ognisty Ptak, Ogonki, Sztynorcka 6,
tel. (87) 427 28 79

WIELKOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Poznań, Stary Browar,
ul. Półwiejska 42, tel. (61) 67 039 59
HKŻ Navigare, Poznań, Wilków Morskich 10/11,
tel. 515 186 315
Easy Surf Shop, Poznań, Olsztyńska 2,
tel. (61) 653 31 92
JKW, Poznań, Wilków Morskich 17/19,
tel. (61) 848 26 81
AZS Poznań, Nad Jeziorem 103, tel. (61) 848 29 40
Rzemieślniczy JK Poznański, Kiekrz,
Wilków Morskich 45
LOK Boszkowo, Żeglarska 1, tel. (65) 537 11 45
KS Pocztowiec, Poznań, Nad Jeziorem 105
PKM LOK, Poznań, Nad Jeziorem 120,
tel. (61) 848 29 34
Klub Szkwał, Kiekrz, Księdza E. Nawrota
Sklep Hobby, Poznań, Węglowa 1/3, tel. (61) 842 71 70
Sklep Kada, Poznań, Dąbrowskiego 158a,
tel. (61) 847 45 55
ŻLKS Kiekrz, Wilków Morskich 2, tel. (61) 848 27 01
Szkoła Żeglarstwa Morka, Kalisz, Fabryczna 1b,
tel. (62) 767 18 67
ŻMKS, Poznań, Wilków Morskich 37/39,
tel. (61) 852 97 03
KŻ UAM, Poznań, Nad Jeziorem 101
Przystań Posnania, Krzyżowniki, Międzyborska 1
Ośrodek Exploris, Poznań, Nad Jeziorem 105,
tel. (61) 848 29 01
Bumerang, Kiekrz, Chojnicka 72, tel. (61) 848 28 49
YKP Kalisz, Częstochowska 7 oraz port jachtowy Szałe,
Kaliska 82
Sklep Hi-Wind, Poznań, Korwetowa 6A,
tel. (61) 8 960 305
Sklep Auto Żagiel Sport, Konin, Kolejowa 1c,
tel. (63) 242 46 69
Sklep Funsport, Poznań, Górecka 30, tel. (61) 661 04 44
Sklep Sportinger, Piła, plac Zwycięstwa 16,
tel. (67) 351 73 04
WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60g, tel. (68) 347 35 84
Przystań Boszkowo, Turystyczna 5
ZKŻ Zbąszyń, Łąkowa 7, tel. (68) 384 60 60

MAZOWIECKIE
30 czytelni Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Śródmieście
Sklep Henri Lloyd, Warszawa, Panorama,
Al. Witosa 31, tel. (22) 46 516 78
Parker Poland, Cząstków Polski 171, tel. (22) 785 11 11
15 filii Biblioteki Publicznej w warszawskiej dzielnicy
Mokotów
Ośrodek AZS, Zegrze Południowe, Warszawska 45,
tel. 500 022 277
Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Merliniego 9,
tel. (22) 844 77 99
Przystań Zostań Żeglarzem, Centrum Promenada,
Spacerowa 35, Białobrzegi, tel. 669 900 600
AZS Środowisko Warszawa, Szpitalna 5/19,
tel. (22) 827 28 63
Sklep Slam, Centrum Blue City, Warszawa,
tel. (22) 311 71 61
Urząd Dzielnicy Białołęka, Warszawa, Modlińska 197,
tel. (22) 676 66 03
Białołęcki Ośrodek Sportu, Warszawa, Światowida 56,
tel. (22) 676 50 72
Multicentrum Biblioteki Publicznej Białołęka,
Warszawa, Porajów 14, tel. (22) 614 60 70
Sklep Wawer, Warszawa, Wał Miedzeszyński 377,
tel. (22) 616 02 79
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki
Chorwacji, Warszawa, Koszykowa 54, tel. (22) 828 51 93
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Academia Nautica, Warszawa, Krzywickiego 34,
biurowiec IMM, lokal 14, tel. 22 651 90 35
Agencja Żeglarska Kubryk, Stara Wieś, Piękna 21
oraz w sezonie na wszystkich jachtach agencji
Marina WTW Zegrze, Warszawska 1, tel. (22) 793 02 72
Sklep Smart, Nieporęt, Wojska Polskiego 3
OYA, Platanowa 2d, Michałów-Grabina,
tel. (22) 772 41 31
PZŻ, Warszawa, ul. Ludwiki 4, tel. (22) 848 04 83
Port Nieporęt, Wojska Polskiego 3, tel. (22) 772 50 00
Port Pilawa, Białobrzegi, Plażowa 1, tel. (22) 772 33 10
Port SWOS, Zegrze Południowe, Warszawska 21,
tel. (22) 782 21 83
Sklep L&N farby do jachtów, Warszawa, Dzielna 15,
tel. 604 500 102
Sklep Szekla, Warszawa,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 616 10 95
Sklep Żeglarz, Waryńskiego 3, tel. (22) 825 17 62
Spójnia Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2,
tel. (22) 839 59 89
Sklep Podróżnika i księgarnia, Warszawa, Kaliska 8/10,
tel. (22) 822 64 81
Sklep Podróżnika, Warszawa, Grójecka 46/50,
tel. (22) 668 66 08
Tawerna Przechyły, Warszawa, Cieszyńska 6,
tel. 502 073 200
Sklep Jaskkor – żywice, Warszawa, Lindleya 16,
tel. (22) 243 29 10
Port Jadwisin YKP, Serock, Księcia Radziwiłła 2,
tel. 519 190 545
Ośrodek WAT, Zegrze, Groszkowskiego 2,
tel. (22) 688 32 65
Hotel 500, Zegrze Południowe, Warszawska 31a,
tel. (22) 774 66 66
Szanta Cafe, Zegrze Południowe, Warszawska 47,
tel. 509 288 201
Tawerna 10B, Warszawa, Racławicka 139,
tel. 509 758 503
Tawerna Czarna Perła, Warszawa, Kolejowa 8/10,
tel. (22) 374 75 11
Tawerna Gniazdo Piratów, Warszawa, Ogólna 5,
tel. (22) 633 71 82
Neptun, Warszawa, Wał Miedzeszyński 379
Wodnik Nieporęt, Zegrzyńska 10, tel. (22) 774 87 60
YKP Warszawa, Róża Wiatrów,
Wał Miedzeszyński 377, tel. (22) 617 63 11
BMA Marine, Stare Babice, Warszawska 91,
tel. (22) 753 91 04

KUJAWSKO–POMORSKIE
Sklep Henri Lloyd, Toruń, PDT,
Rynek Staromiejski 36/38, tel. (56) 62 110 73
Sklep Adventure, Inowrocław, Poznańska 265,
tel. (52) 358 64 28
KŻ Wind, Koronowo, Jachtowa 1
KS Zjednoczeni, Bydgoszcz, Huculska 9, tel. 601 68 47 62
Sailing Club, Bydgoszcz, Podwale 8, tel. 510 949 296
MKŻ Żnin, Szkolna 18, tel. 888 73 65 64
Port Tazbirowo, Koronowo, Biwakowa,
tel. 606 770 843
Pub Kubryk, Bydgoszcz, Podwale 3, tel. (52) 321 27 01
Sklep Inter Sport Yachting, Bydgoszcz,
Pomorska 25, tel. (52) 345 68 37
YC Anwil, Włocławek, Uskok 5, tel. (54) 255 02 55
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich,
sekcja żeglarska klubu „Jantar”, Dziewulskiego 12,
tel. 501 505 412

PODLASKIE
MOS Augustów, Zarzecze 1, tel. (87) 643 32 04
Port Szekla, Augustów, Nadrzeczna 70a,
tel. 609 083 601
Sklep Boatshop, Augustów, Wojska Polskiego 29,
tel. (87) 643 35 55
Przystań Czarna Perła, Augustów, Sportowa 1
Sklep M. Myszkiewicz, Białystok, Św. Rocha 10/1,
tel. (85) 744 56 96
Tawerna Ryczące 40, Białystok, Orzeszkowej 15,
tel. (85) 732 30 30

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE
Sklep Henri Lloyd, Wrocław, Renoma,
ul. Świdnicka 40, tel. (71) 359 10 41
Sklep Hobby, Wrocław, Nyska 59/61,
tel. (71) 339 03 74
JK AZS Wrocław, Wyspiańskiego 40,
tel. (71) 328 23 25
DOZŻ, Wrocław, Plac Św. Macieja 5, tel. (71) 343 56 65
Akademia Żeglarska Talar Sisters, Wrocław,
Skrzetuskiego 68
Yacht Club Kłodzko, Plac Chrobrego 12,
tel. 609 114 224
Sklep Hejszowina, Kłodzko, Plac Chrobrego 33,
tel. (74) 867 02 53
Port Uraz, Brzeska 9B, tel. (71) 310 83 83
Przystań KS Turów, zbiornik Niedów (Witka)
KS Turów, Zgorzelec, Maratońska 2
Zgorzelecki KŻ, Zgorzelec, Bohaterów Getta 1a
Jeleniogórski OZŻ, Jelenia Góra, Wojska Polskiego 18

ŚLĄSKIE
Sklep Hobby, Czeladź, Katowicka 109,
tel. (32) 265 19 18
Sklep Dalpol Yacht, Siemianowice Śląskie,
Hadamika 20, tel. (32) 229 50 46
Sklep Splot, Gliwice, Wielicka 30, tel. (32) 331 20 94
Marina Gliwice, Portowa 28, tel. 608 010 383
Charter.pl, Bielsko-Biała, Piłsudskiego 42/2,
tel. (33) 497 10 57
Częstochowski OZŻ, Broniewskiego 3
ŚKŻ Halny, Bielsko–Biała, Grota Roweckiego 4,
tel. 607 696 783
YC Opty, Chełm Śląski, Leonida Teligi 2,
tel. (32) 225 75 38
ŚOZŻ, Katowice, Wojewódzka 16, tel. (32) 251 41 49
TS Kuźnia Rybnik, Rudzka 394
Garland LOK, Pyskowice, Nad Kanałem 7
JK Pogoria III, Dąbrowa Górnicza
TKŻ Kabestan, Rybnik, Rudzka 240b, tel. 605 282 169

OPOLSKIE
Marina Lasoki, Kędzierzyn Koźle, Lasoki 1
KŻ Nauta, Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 3a,
tel. 502 630 356
KŻ Fala Brzeg, tel. 604 109 715
CSW Mantra Extreme, Opole, Leśmiana 19,
tel. 509 75 70 78

MAŁOPOLSKIE
Sklep Henri Lloyd, Kraków, Galeria Kazimierz,
ul. Podgórska 34, tel. (12) 43 301 36
Sklep Hals, Kraków, Jaskółcza 2, tel. (12) 294 06 70
Tawerna Stary Port, Kraków, Straszewskiego 27,
tel. (12) 430 09 86
YKP Kraków, Przystań nad Wisłą,
tel. (12) 642 28 29
Horn Kraków, Kozia 22, tel. (12) 653 05 08
PTŻ Nowy Targ, Kluszkowce, tel. 609 320 772
YC PTTK Beskid, Znamirowice, tel. (18) 443 74 57

PODKARPACKIE
YK Stalowa Wola, Wałowa 1
Sklep żeglarski Afma, Rzeszów, Langiewicza 30,
tel. (17) 85 65 915
Tawerna Żeglarska, Rzeszów, Rynek 6,
tel. (17) 862 02 39
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YC Sława, Wschowska 23, tel. 601 401 388
Sklep Sorba, Skwierzyna, Gorzowska 29,
tel. (95) 71 70 231
Lubuski YK ZHP, Zielona Góra,
Bohaterów Westerplatte 27, tel. 683 253 079
Lubuski OZŻ, Zielona Góra, Al. Niepodległości 7a

ZAŁOGA: Andrzej Skrzat, Roman Paszke, Andy
Zawieja, Maciej Grabowski, Zbigniew Malicki,
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Pyziak, Łukasz Bobrowski, Marek Karbowski (foto),
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Tawerna Gniazdo Piratów, Łódź, Żeromskiego 52,
tel. (42) 632 66 84
Piotrkowski OZŻ, Tomaszów Mazowiecki,
Zawadzka 77
JK Elektron, Bełchatów, Kujawska 4, tel. 500 147 270
Sklep Bosman, Łódź, Rudzka 129, tel. (42) 681 79 57
Sklep Hals, Łódź, Gliniana 12, tel. (42) 676 33 58
Tawerna Keja, Łódź, Kopernika 46, tel. 609 152 420
ŁKR Latający Holender, Bronisławów,
tel. 605 737 787
Szkoła Bluebingo, Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3,
tel. 663 567 514
Port Maruś, Swolszewice Małe, Żeglarska 1,
tel. (44) 710 86 82
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Windsurfing
za burtą
Działacze ISAF wyrzucili z programu igrzysk deskę z żaglem
Czas na kiteboarding

P

odczas konferencji we Włoszech działacze Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (ISAF) podjęli decyzję o wyrzuceniu
z programu igrzysk windsurfingu. Za cztery lata w Rio de Janeiro zastąpi go deska z latawcem, która wygrała głosowanie delegatów
zaledwie dwoma głosami (19:17).

głosu doszli Amerykanie, którzy opowiedzieli się za kitesurfingiem. Poparł
ich delegat z Irlandii. Francuzi i Włosi
nabrali wody w usta. Hiszpanie też byli
za deską z latawcem, choć przecież mają
doskonałych windsurferów. A delegat z
Chin nie przyjechał na konferencję i nie
wytypował zastępcy. Chyba zapomniał,
że jego kraj kupił ostatnio aż 100 kompletów desek klasy RS:X. Tak na marginesie, kilku delegatów nie ma w swoich
krajach ani windsurfingu, ani kiteboardingu i wątpię, by chcieli zainwestować

w którąś z tych konkurencji. Jak tonący
chwytałem się brzytwy. Powtórzyłem
wszystkie argumenty przemawiające za
windsurfingiem: 52 kraje uczestniczące w mistrzostwach świata klasy RS:X,
prężne floty juniorskie, dobra organizacja medialna oraz fakt, że wyrzucenie
windsurfingu to wywalenie na bruk
wielu osób i zabicie marzeń doskonałych
zawodników trenujących od wielu lat, by
pojechać na igrzyska. Jedyną osobą poza
mną, która zabrała głos, wspierając windsurfing, był delegat z Brazylii.

Zofia Noceti-Klepacka dziękuje Pawłowi Kowalskiemu po zdobyciu srebra na mistrzostwach świata w Perth. 		

Fot. Zdzisław Staniul

To niekorzystna decyzja nie tylko dla
polskich zawodników, którzy tworzą
najliczniejszy i najsilniejszy team windsurfingowy na świecie, ale także dla
całego żeglarstwa olimpijskiego tracącego lubianą i widowiskową konkurencję.
Jak do tego doszło? Polskim przedstawi-

www.magazynwiatr.pl

cielem na konferencji we Włoszech był
Tomasz Chamera, dyrektor sportowy
w PZŻ. – Wydawało się, że windsurfing
jest niezagrożony – relacjonuje Chamera. – Komisja Events rekomendowała
wybór klasy RS:X na 2016 rok (wynik
głosowania to 14:2). Ale później do
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Przemek Miarczyński. Czy będzie ostatnim polskim olimpijczykiem w windsurfingu? 		
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Fot. Wojciech Artyniew

– Zwolennicy kitesurfingu byli dobrze
przygotowani do konferencji – dodaje
Tomasz Chamera. – Agitowali działaczy ISAF, mówiąc, że nowa konkurencja
będzie tańsza, że zmniejszą się koszty
transportu, a deska z latawcem przyciągnie media. Nauczeni wydarzeniami
z przeszłości wiemy, że na pewno tak nie
będzie. Uważam, że obie konkurencje
mogłyby funkcjonować obok siebie. Wyrzucenie windsurfingu jest złą decyzją.
Niestety, wydaje się, że nieodwracalną.
Głosami żeglarzy z ISAF wygrał
sport, którego nie można uprawiać na
wielu akwenach śródlądowych. W Polsce trudno latać z latawcem w Warszawie, Poznaniu czy w Mrągowie. A na
windsurfingu można trenować wszędzie. Poza tym trudno się zgodzić z opinią, że kitesurfing jest bardziej widowiskowy dla mediów niż windsurfing.
Żaden obiektyw aparatu czy kamery
telewizyjnej nie obejmie zawodnika na
desce z latawcem, by cały jego sprzęt
był widoczny w kadrze i na dużym zbliżeniu. – Jaka będzie medialność kitesurfingu? Odlecą daleko w morze i nikt
ich nie będzie widział – mówi Piotr Hlavaty, komandor SKŻ Ergo Hestia Sopot, wiceprezes PZŻ do spraw sportu.
Jest także druga strona medalu. Windsurfing przeżywa na świecie kryzys.
Amatorów uprawiających ten sport
jest coraz mniej, niektórzy zauważają
nawet, że windsurfing stał się sportem
osób w dojrzałym wieku. Kłopoty mają
sklepy handlujące sprzętem, niektóre
znikają z rynku. Na plażach coraz więcej jest miłośników deski z latawcem.
To sport dość prosty w nauce, sprawny
debiutant już po kilku godzinach ćwiczeń może samodzielnie wypłynąć na
zatokę. Deska z żaglem wymaga więcej
cierpliwości, determinacji i siły.
Najgorsze w całym zamieszaniu jest
to, że decyzja wąskiego grona działaczy burzy plany i życie setek, a może
nawet tysięcy osób. Wielu zawodników
może zrezygnować z wyczynowego
sportu, załamie się szkolenie w klubach, pracę stracą trenerzy, a członkowie kadry – stypendia. W lipcu SKŻ
Ergo Hestia Sopot ma zorganizować
mistrzostwa Europy w klasie RS:One.
To nowa młodzieżowa konkurencja
windsurfingowa, która miała przygotowywać zawodników do żeglugi na
olimpijskiej desce RS:X. Teraz wszystko traci sens: produkcja nowych desek
i pływanie na nich. Dlatego nie wiadomo, czy te regaty się odbędą.
Po decyzji ISAF w internecie rozpętała się burza. Zwolennicy windsurfingu
z całego świata zaczęli protestować i pisać listy. W serwisie change.org petycję
zatytułowaną „ISAF: Keep Windsurfing
as Olympic Discipline” w kilka dni podpisało 15 tys. osób. Ale czy to może coś
zmienić? Co w tej sytuacji mogą zrobić
polscy zawodnicy z klasy RS:X? Niektórzy twierdzą, że to koniec ich pięknych karier sportowych. Inni uważają,
że jeśli tylko zechcą, wsiądą na deskę
z latawcem i po kilku miesiącach znów
będą wygrywać. Kiedy deskę Mistral
zastąpiono klasą RS:X, zawodnicy formuły windsurfing niemal wieszali sobie
na szyi medale. Wydawało im się, że
wykorzystają swoją umiejętność jazdy
w ślizgu i zmienią skład polskiej kadry.
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Szybko zrozumieli, że to niemożliwe, bo
nie byli gotowi na zmianę trybu życia,
reżim treningowy i wszystkie poświęcenia, jakich wymaga zawodowy sport.
Czy podobnie będzie tym razem? Czy
Piotr Myszka, medalista mistrzostw
świata i Europy, pojedzie na igrzyska do
Brazylii z latawcem?
Krzysztof Olejnik

Grzegorz Myszkowski

Pierwszy polski olimpijczyk w konkurencji windsurfingowej (Seul, 1988)
Wyrzucenie windsurfingu z igrzysk
to głupota. Nie rozumiem, dlaczego
skonfrontowano deskę z żaglem i kiteboarding. Wyrzucono bardzo popularną dyscyplinę sportu, uprawianą
przez tysiące osób na całym świcie i na
wszystkich akwenach, a pozostawiono
na przykład klasę Finn, na której ściga
się garstka sterników. Mam wrażenie,
że ta decyzja zapadła pod wpływem
nacisku firm kitesurfingowych. Na
igrzyskach kite najpierw powinien być
konkurencją pokazową.
Nie wyobrażam sobie szkolenia dzieci
i młodzieży na desce z latawcem. Przecież kitesurfing to nie tylko fajna zabawa, ale także wypadki śmiertelne i sporo poważnych kontuzji. We Włoszech,
na przykład na jeziorze Garda, na deskę
z latawcem mogą wsiąść dopiero trzynastolatkowie. W tradycyjnym żeglarstwie
trzynastolatek jest już doświadczonym
zawodnikiem obytym z wodą, wiatrem
i regatową rywalizacją.

Piotr Hlavaty

Andrzej Piasecki

Komandor SKŻ Ergo Hestia Sopot, najsilniejszego klubu windsurfingowego
w Polsce. Wiceprezes PZŻ do spraw
sportu. Wiceprezydent Międzynarodowego Związku Klasy RS:X. Członek Komisji Windsurfingu i Kitesurfingu ISAF.

Trener polskiej kadry klasy Finn
Jestem spokojny o naszych najlepszych deskarzy. Za chwilę przesiądą
się na kitesurfing i też będą wygrywać.
Czym różnią się te dwie konkurencje?
Deska podobna, wiatr taki sam dla
wszystkich, pozycja zawodników niemal identyczna, tylko pędnik trochę
inny. Dlatego nie rozpaczam po decyzji ISAF. Sytuacja była podobna, kiedy
wprowadzano windsurfing do programu igrzysk. Wielu mówiło wtedy, że
to nie jest żeglarstwo. Teraz takie same

Jak tu teraz żyć? To proste. Nasz klub
kupuje sprzęt do kitesurfingu, rozpoczynamy treningi i za rok będziemy
wygrywać w nowej konkurencji. Jeśli
dzisiejszy mistrz świata na desce z latawcem myśli, że będzie najlepszy również za rok, a później pojedzie na igrzy-

Tyle lat pacy, a teraz trzeba zaczynać
od nowa. Jednak nie będziemy biadolić, tylko zajmiemy się kitesurfingiem.
Ciężka praca to nasza specjalność.
Wierzę, że uda się stworzyć team
wspólnie z najlepszymi polskimi zawodnikami pływającymi dziś na desce
z latawcem. Wymienimy doświadczenia i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Niestety, decyzja działaczy ISAF
przyszła w złym momencie, tuż przed
igrzyskami. Widzę, że zawodnicy ze
światowej czołówki klasy RS:X są
dość mocno zdezorientowani. Niektórzy mają taki nastrój, jakby im

Leszek Kostański

Trener koordynator w AZS Poznań.
Klub prowadzi młodzieżową sekcję
windsurfingu.
Decyzja działaczy w sprawie windsurfingu jest pochopna i nieprzemyślana.
Odcina od możliwości uprawiana deskowej konkurencji wszystkich, którzy
nie mieszkają nad morzem. To po prostu
gol strzelony do własnej bramki. My na
razie nie przejmujemy się powstałym
zamieszaniem i robimy swoje. Deska
z żaglem raczej pozostanie w systemie
szkolenia sportowego PZŻ. Konkurencja między windsurfingiem i kiteboardingiem jest podobna do tej, jaką przed
laty prowadziły środowiska związane
z nartami i snowboardem. Dziś nikt do
tego nie wraca, a oba sporty są obecne
na igrzyskach.

Czy dzisiejsi mistrzowie klasy RS:X będą wkrótce wygrywać na desce z latawcem? Przemek Miarczyński podejmie wyzwanie.

ska po medal, bardzo się myli. Za rok
będzie zaledwie tłem dla wyczynowych
sportowców, którzy przesiądą się na
kite z windsurfingu. Dzisiejsze gwiazdy kiteboardingu w porównaniu z naszymi zawodnikami to zwykli turyści.
Uważam, że teraz należy przeprowadzić kampanię odwoławczą i spróbować przekonać działaczy, że podjęli
pochopną decyzję. Jeśli się nie uda, to
zapewne zgłosimy nową konkurencję
windsurfingową do igrzysk 2020. Ale
nie będzie to już raczej deska klasy
RS:X, lecz zupełnie nowa konstrukcja.

opinie słyszę na temat kitesurfingu.
Nie ma wielkiego znaczenia klasa, bo
w czołówce i tak będą ci sami ludzie.
Przemek Miarczyński zapewne już
szuka sprzętu. Żeglowania na desce
z latawcem nie będzie musiał się długo
uczyć. W krótkim czasie poradzi sobie
doskonale.

Paweł Kowalski

Trener polskiej kadry klasy RS:X
Co czuję? Niesmak. Dlatego, że
działacze ISAF nie wyrzucili z igrzysk
jednej konkurencji, ale skreślili cały
windsurfingowy sport. Trochę szkoda.

Trzy nowe klasy olimpijskie

od 50 zł
od 45 zł
od 800 zł
od 350 zł
od 400 zł
od 190 zł

Poznań, ul. Korwetowa 6a, tel.

www.magazynwiatr.pl

Skiff, katamaran i kite

602 872 126

We Włoszech, podczas konferencji Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej, podjęto decyzję w włączeniu do programu
igrzysk olimpijskich 2016 trzech
nowych konkurencji.
reklama

Fot. Wojciech Artyniew

Wielka wyprzedaż
sprzętu windsurfingowego!
Pianki
Buty O’Neill
Nowe żagle Gaastra
Nowe bomy Gaastra
Nowe maszty
Trapezy

umarł ktoś bliski. W naszym obozie
na szczęście nie ma lamentów. Cieszy mnie to, ze najlepsi z ekipy przyjęli wiadomość z konferencji ISAF
spokojnie i nie rozpaczają. Przemek
Miarczyński, nasz reprezentant na
igrzyska, planuje spróbować sił w kitesurfingu. Zofia Noceti-Klepacka też
nie zamierza złożyć broni. Czy mistrzowie windsurfingowej klasy RS:X
mogą być za kilka miesięcy czołowymi zawodnikami nowej konkurencji?
Powiem szczerze: nie wiem. Na razie
koncentrujemy się na najważniejszym
celu, czyli na igrzyskach olimpijskich
w Londynie.

Poza kiteboardingiem w Rio de Janeiro zobaczymy łódkę typu skiff dla
kobiet. To nowa klasa 49er FX, czyli

znany nam męski 49er z mniejszymi
żaglami. Komplet będzie kosztował
prawdopodobnie około 80 tys. zł.
Druga konkurencja to katamaran dla
załogi mieszanej (mężczyzna plus kobieta). Olimpijczycy będą się ścigać na
katamaranach Nacra 17 za 100 tys. zł.
Z programu igrzysk wyrzucono klasę
Star, kobiecy match racing oraz windsurfing.
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Kiteboardi
Nowa konkurencja olimpijska. Kto

P

rawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kiteboardingu, który przebojem wdarł
się do programu igrzysk olimpijskich na rok 2016. Kto dziś wygrywa na desce z latawcem? A kto będzie wygrywał za cztery lata?
Kitesurfing (konkurencja course racing)
to bardzo młoda dyscyplina. Pierwsze mistrzostwa świata rozegrano w 2007 roku.
Wielu zawodników startowało wówczas
na deskach typu twin tip, czyli niekierunkowych, bez wyraźnie zaznaczonego
dziobu. W 2008 roku podczas Pucharu
Świata kitesurferzy zaczęli pływać na
deskach przypominających małe deski do
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ing

windsurfingu (z dziobem i dłuższymi statecznikami). Z zawodów na zawody tych
konstrukcji było coraz więcej. W roku
2011 sformułowano przepisy klasowe: szerokość deski – do 70 cm, długość – do 190
cm, waga – nie mniejsza niż 5 kg, długość
stateczników – do 50 cm. Każdy zawodnik
zgłasza do zawodów trzy latawce o różnej
powierzchni. Ciekawe jest umiejscowienie
trzech stateczników; jeden jest pośrodku,
w rufowej części, a dwa kolejne niemal
w połowie deski, tuż przy krawędziach.
Trasy regat nie różnią się od tych, jakie
spotykamy podczas wyścigów jachtów.
Mają kształt trójkąta lub trapezu. Po starcie zawodnicy halsują na jedynkę, później
pędzą półwiatrem lub baksztagiem na

www.magazynwiatr.pl

dwójkę, a następnie rozpoczynają jazdę
z wiatrem, płynąc pełnymi baksztagami,
najpełniej jak tylko można (podobnie jak
na bojerach lub jachtach z genakerem).
Zawodnicy potrafią płynąć podczas regat
z prędkością ponad 30 węzłów (kite jest
najszybszą jednostką regatową w żeglarstwie). Dla sterników z tradycyjnych klas
największą zagadką jest to, jak kitesurferzy startują niemal bark w bark i nie plączą linek latawców.
Prym w konkurencji course racing wiodą Amerykanie, głównie z okolic San
Francisco. To zawodnicy wywodzący się
z żeglarskiego świata, z łódek regatowych, windsurfingu i katamaranów. Na
ubiegłorocznych mistrzostwach świata

reprezentanci USA zajęli pierwsze cztery miejsca. W rankingu Pucharu Świata
2011 sklasyfikowanych jest 151 zawodników, w poszczególnych imprezach
średnio bierze udział 50 osób. W pierwszej dziesiątce jest trzech Amerykanów,
trzech Francuzów, dwóch Polaków i po
jednym zawodniku z Holandii oraz Niemiec. Konkurencję course racing, która najpewniej znajdzie się w programie
igrzysk w Rio de Janeiro, reprezentuje
organizacja International Kiteboarding
Association (IKA) będąca członkiem
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej
(ISAF). W Polsce działa Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu (PSKite) współpracujące z PZŻ.
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Błażej Ożóg. 14. miejsce w ostatnich mistrzostwach świata i brąz na mistrzostwach Europy.

– Course racing jest częścią żeglarstwa. Nie ma nic wspólnego z konkurencją free style, w której sędziowie
oceniają ewolucje jak w łyżwiarstwie
figurowym – mówi Andrzej Ożóg,
ojciec i trener Błażeja, najlepszego
Polaka uprawiającego course racing.
– Mamy taki sam start, te same boje,
halsówkę, zwroty, tylko pędnik jest
trochę nietypowy. Uważam, że deski
z żaglami powinny być teraz klasami przygotowawczymi (na poziomie
dziecięcym i młodzieżowym) do
olimpijskiego kitesurfingu. Byłaby
to szansa na przetrwanie dla klubów
i szkółek w wielu miejscach w kraju.
W kwietniu, w hiszpańskiej miejscowości Santander, spotkali się najlepsi

zawodnicy (kobiety i mężczyźni), by
zaprezentować naszą konkurencję
działaczom. Niektórzy z nich oczekiwali popisów i skoków, ale zawodnicy odpowiadali: „my jesteśmy żeglarzami, przecież sternikom z klasy
Laser nie każecie przewracać łódek
i się wygłupiać”. To, moim zdaniem,
najważniejsze przesłanie, jakie powinno dziś popłynąć od nas w świat:
olimpijski kitesurfing to żeglarstwo,
a nie cyrk. Mam nadzieję, że działacze ISAF nie wpadną nagle na pomysł, by promować inne konkurencje
kitesurfingowe.
Andrzej Ożóg wymienia wszystkie
zalety kiteboardingu, które – jego zdaniem – przekonały członków ISAF do

Tomasz Janiak i Błażej Ożóg. Dwóch najlepszych Polaków w konkurencji course racing.

34

magazyn dla żeglarzy  CZERWIEC 2012

Fot. Toby Bromwich

podjęcia decyzji o olimpijskiej nominacji dla tego sportu. – Kitesurfing to
najtańsza konkurencja w żeglarstwie.
Dziś pływamy w Meksyku, a za dwa
dni możemy być w Australii. Tego nie
można zaplanować w żadnej innej klasie żeglarskiej. Kitesurfing nie wymaga portów, dźwigów, slipów czy przyczep do jachtów. Potrzebujemy tylko
plaży i wiatru o sile od 5 do 40 węzłów
(lub nawet silniejszych). W torbie
o wymiarach 190 cm na 70 cm mieścimy wszystko, co jest potrzebne, by
startować w zawodach Pucharu Świata. Cała zawartość torby kosztuje od 6
do 8 tys. euro. Bez problemów można
ją przewozić rejsowym samolotem
z kontynentu na kontynent. Podczas

Fot. Łukasz Nazdraczew

spotkania w Santander kilkunastu zawodników w 20 minut spakowało cały
sprzęt do dużego busa i po krótkim
czasie byli kilka kilometrów dalej, na
innej plaży. Zaledwie pół godziny po
wyjściu z auta ekipa była gotowa do
startu. Ta mobilność zrobiła na działaczach ISAF duże wrażenie.
Polacy startują w Pucharze Świata
od 2006 roku. W 2009 roku zorganizowano w Rzucewie nad Zatoką
Pucką pierwsze mistrzostwa kraju
w kiteracingu. Złoto wśród seniorów
zdobył Łukasz Ceran, a wśród juniorów Błażej Ożóg. Dziś w krajowych
zawodach startuje kilkanaście osób,
w ubiegłorocznych mistrzostwach
Polski course racing sklasyfikowano
17 zawodników. Mistrzem jest 19-letni Błażej Ożóg (14. miejsce w ostatnich mistrzostwach świata i brąz na
mistrzostwach Europy). Wicemistrzem jest 38-letni Tomasz Janiak (15.
na mistrzostwach świata). – Po decyzji
działaczy ISAF zauważamy wzrost
zainteresowania naszą konkurencją.
Sporo osób będzie chciało spróbować
swych sił i zmierzyć się z krajową czołówką – mówi Andrzej Ożóg.
Niektórzy uważają, że tych najlepszych zastąpią wkrótce zawodowi
sportowcy z kadry olimpijskiej klasy
RS:X. Czy to rzeczywiście może się
wydarzyć? – Deski są podobne, trasa
regatowa również, ale kiteboarding to
coś innego niż pływanie na desce z żaglem – przekonuje Ożóg. – Deskarze
z kadry nie zdają sobie sprawy, jak
trudne będzie dla nich opanowanie latawca na mistrzowskim poziomie. Owszem, nauczą się pływać dość szybko,
ale co innego bawić się na zatoce, a co
innego ścigać się z czołówką. Startowałem w regatach windsurfingowych
od 16. roku życia. Dziś potrafię nieźle
jeździć na kiteboardingu. Choć mam
44 lata, startuję w zawodach, by lepiej poznać tę dyscyplinę. Staram się
być sparingpartnerem dla syna. Ale na
starcie i na halówce, gdzie walczy 60
zawodników jeden obok drugiego, nie
potrafię się odnaleźć. Po prostu nie istnieję, bo najlepsi kitesurferzy z Pucharu Świata to zawodowcy z profesjonalnych teamów. Wspaniała wydolność
kadrowiczów z klasy RS:X przyda się
w naszej konkurencji. Ale pamiętajmy,
że to jest inny wysiłek, inne prowadzenie deski i zupełnie inne czucie wiatru.
Można to porównać ze sportami walki.
Zawodowy bokser przegra z zapaśnikiem, a zapaśnik nie będzie miał szans
z bokserem. Choć oboje są silni, twardzi i zdeterminowani, by zwyciężyć.
Jeszcze żaden zawodnik z windsurfingu nie osiągnął sukcesu w kiteracingu.
Jak będzie teraz? Czas pokaże – mówi
Andrzej Ożóg.
Pierwsza okazja, by oba środowiska zmierzyły się na regatowej trasie
w zawodach najwyższej rangi, już za
kilka miesięcy. Najlepsi zawodnicy
IKA wystartują w Pucharze Świata ISAF. I będą walczyć o medale
i punkty razem z załogami klas Finn,
470 czy Laser. Błażej Ożóg kontra
Przemysław Miarczyński na jednej
trasie. Z latawcami. Po prostu nie możemy się doczekać...
Krzysztof Olejnik
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Olimpijczycy 2012
Zakończyły się krajowe kwalifikacje do igrzysk w Londynie
Trzymajmy kciuki za polską reprezentację

11

zawodników w ośmiu
konkurencjach będzie
reprezentować
Polskę podczas regat olimpijskich
w Weymouth. Trzymamy kciuki
za całą naszą drużynę! Regaty olimpijskie rozpoczną się
29 lipca.
W reprezentacji jest trzech zawodników z Kredyt Bank Polish Sailing Team:
Anna Weinzieher w klasie Laser Radial,
Przemysław Miarczyński na desce RS:X
oraz Kacper Ziemiński w klasie Laser
Standard. Ostatnią załogą, która wywalczyła olimpijski awans, jest kobiecy
team z klasy 470 – Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (obszerny wywiad ze
sterniczką publikowaliśmy w majowym
wydaniu „Wiatru”). Dziewczyny zdobyły kwalifikację podczas niedawnych
mistrzostw świata w Barcelonie. Polki
zajęły 21. miejsce. Walczyły nie tylko
z rywalkami, ale też z własnymi słabościami – Jola Ogar zmagała się z zatruciem pokarmowym. Ale udało się.
To pierwszy w historii awans olimpijski
polskiej załogi klasy 470.
W klasie Finn będzie nas reprezentował Piotr Kula. Młody sternik
toczył wyrównaną i zaciętą rywalizację z Rafałem Szukielem. Ale na
mistrzostwach świata w Falmouth, na
wietrznym i wymagającym akwenie,
Piotr Kula przekroczył barierę dźwięku. Żeglował najlepiej w całej swej
dotychczasowej karierze. Wywalczył
doskonałą szóstą pozycję. Rafał Szukiel zajął 19. miejsce i musiał uznać
wyższość młodszego kolegi.
Do Weymouth wybiera się także
Zofia Noceti-Klepacka, choć może
nie jest to najlepsze sformułowanie,
ponieważ Zośka już tam jest. Mieszka w pobliżu akwenu olimpijskiego
i pływa. – Jej partnerami podczas
treningów są Polacy z męskiej kadry
juniorów. Aby przygotowania były
wszechstronne, poproszono o pomoc
Pawła Tarnowskiego, specjalistę od
żeglugi w silnych wiatrach, oraz Arkadiusza Brzozowskiego, który doskonale radzi sobie w warunkach słabszego

Kacper Ziemiński z Kredyt Bank Polish Sailing Team wygrał kwalifikacje w klasie Laser.

wiatru – mówi Tomasz Chamera, dyrektor sportowy w Polskim Związku
Żeglarskim. Wśród mężczyzn naszym reprezentantem będzie Przemysław Miarczyński. To niezwykłe,
ale Przemka wspiera w przygotowaniach jego dotychczasowy rywal Piotr
Myszka. Mógłby pojechać na wakacje
lub zacząć pływać na kitesurfingu,
który zastąpi deskę podczas następnych igrzysk (Rio de Janeiro 2016).
Ale Piotr „żegluje z zasadami” i trwa
na posterunku do końca. To postawa
godna nagrody fair play. Miarczyński
jedzie na igrzyska już czwarty raz.
Myszka, choć w ostatnich miesiącach
był jednym z najlepszych deskarzy na
świecie, znów zostaje w domu. Trochę
nam Piotra szkoda, dlatego trzymamy
kciuki, by wkrótce znalazł dla siebie
miejsce w innej konkurencji olimpijskiej, może właśnie w kitesufingu?
W klasie Laser barw Polski bronić
będzie Kacper Ziemiński, który wygrał krajowe kwalifikacje z liczną
i silną konkurencją. Kacper potrafił
wykorzystać swą umiejętność żeglugi
w silnych wiatrach. Nasi zawodnicy

zdobyli punkty jedynie podczas Pucharu Świata w Hyères. Karol Porożyński
był w tych regatach 14., a Kacper Ziemiński – 9. Podczas mistrzostw świata
w Niemczech Kacper zajął 36. miejsce.
Jonasz Stelmaszyk był 35., a Maciej
Grabowski – 23. Nie zdobyli jednak
punktów (trzeba być w pierwszej 20)
i dlatego Kacper utrzymał prowadzenie w krajowych eliminacjach.
Ziemiński trenuje nie tylko z polską kadrą, ale także w zagranicznej
grupie, w której liderami są Chorwat
Tonci Stipanović (aktualny wicemistrz
świata) oraz Cypryjczyk Pavlos Kontides. Ta współpraca przynosi efekty.
– Kacper ma szansę być za kilka lat
czołowym zawodnikiem klasy Laser
na świecie – mówi Tomasz Chamera.
Kwalifikacje w klasie Laser Radial
wygrała Ania Weinzieher. Podczas mistrzostw świata w Niemczech Ania zajęła 32. miejsce, była najlepszą z Polek
i zapewniła sobie olimpijski start. – Jestem bardzo szczęśliwa, o igrzyskach
olimpijskich marzyłam od dawna. To,
co kiedyś wydawało się nierealne, teraz jest rzeczywistością. Uczucie nie

Fot. Wojciech Artyniew

do opisania! – napisała o swoim sukcesie Ania.
W klasie 49er nominację wywalczyła
załoga Łukasz Przybytek – Paweł Kołodziński. Na imprezach zaliczanych
do Pucharu Świata Polacy dwukrotnie
zajmowali dziewiąte miejsce. Mistrzostwa świata w Chorwacji ukończyli na
15. pozycji, trzy miejsca za rywalami
z kadry – Marcinem Czajkowskim
i Jackiem Piaseckim. W sumie wygrali
eliminacje dość wyraźnie – zdobyli 24
punkty, a rywale 12. Bardzo dobrze żeglowała też załoga Tomasz Januszewski – Jacek Nowak, która uzbierała 11
punktów.
Od dawna pewni startu w Weymouth byli Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki (klasa Star). Polacy to
ścisła światowa czołówka. Miejsce
dziesiąte, jakie zajęli na niedawnych
mistrzostwach świata, dla wielu żeglarzy byłoby trudno osiągalnym marzeniem, dla nich to tylko wypadek przy
pracy. Wierzymy, że Matusza i Dominika stać na zdobycie medalu. Gdyby
się udało, byłby to piękny finał ich długich karier w olimpijskim żeglarstwie.

reklama

Żeglujemy z zasadami
Kredyt Bank wspiera przyszłych olimpijczyków
LONDYN 2012
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Volvo Cup w Olsztynie
Ostatnia próba klasy 49er przed wyjazdem na igrzyska
Regaty mistrzów

R

egaty Pucharu Świata
klasy 49er Volvo Olympic
Cup rozegrane zostaną
w Olsztynie. Warto wpaść nad
jezioro Krzywe (22-24 czerwca),
by zobaczyć w akcji najlepszych zawodników żeglujących
na olimpijskim skiffie.
Przyjadą Duńczycy – Allan Norregaard i Peter Lang, druga załoga
światowego rankingu ISAF, która
na majowych mistrzostwach świata w Chorwacji zdobyła brąz i będzie
reprezentować Danię podczas regat
olimpijskich, oraz sternik Jonas Warrer, złoty medalista igrzysk w Pekinie. Zobaczymy Łukasza Przybytka

Olsztyn, Jezioro Ukiel (Krzywe)
PLAŻA MIEJSKA

reklama

22-24 czerwca 2012
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i Pawła Kołodzińskiego, reprezentantów Polski na Londyn 2012. Wystartują również pozostałe ekipy z naszej
kadry narodowej. W sumie będzie
się ścigać kilkanaście załóg z kilku
państw. Nie wybieracie się na igrzyska
do Londynu? W takim razie wpadnijcie do Olsztyna, gdzie gwiazdy klasy
49er stoczą ostatni bój przed odlotem
na wyspy. Trasę olsztyńskich regat
wytyczono tak, by zawodników można było obserwować z brzegów jeziora
Krzywe, przede wszystkim z olsztyńskiej plaży miejskiej. Podobnie jak
w poprzednich latach, regaty będą
komentowane przez znanych żeglarzy.
To już piąta edycja Volvo Olympic
Cup. Impreza od początku odbywa

Regaty pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyna
Piotra Grzymowicza

się dzięki wsparciu miasta Olsztyn.
Patronem honorowym jest prezydent
miasta Piotr Grzymowicz. Volvo
Olympic Cup to jednak nie tylko regaty. Zaplanowano koncert, pokazy
z udziałem skuterów wodnych i zawodników uprawiających wakeboard.
Przygotowano prezentację jachtu
klasy International Moth – najszybszej jednoosobowej łodzi żaglowej
(planowany jest pojedynek na wodzie
pomiędzy tą jednostką a łódką klasy
49er). A w miasteczku Volvo promowane będą regaty Volvo Ocean Race.
Zaproszono Zbigniewa Gutkowskiego,
który kiedyś pływał na łódce klasy
49er, w ubiegłym roku ukończył okołoziemskie regaty samotników Velux 5

Fot. Adam Harry Charuk

Oceans, a teraz planuje kolejne starty
w oceanicznych wyścigach.
Klasa 49er zadebiutowała na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. To najszybsza i najbardziej widowiskowa łódka w olimpijskim programie. Wymaga
od zawodników niezwykłej zwinności
w trakcie wykonywania szybkich manewrów. Każdy błąd lub chwila nieuwagi oznacza wywrotkę. – Przy silnych wiatrach łódki klasy 49er żeglują
z prędkością do 50 km/h. To po prostu
żeglarska Formuła 1 – mówi Adam
Liszkiewicz, organizator regat, trener
pierwszej polskiej załogi w klasie 49er.
Więcej informacji o imprezie na
stronie internetowej
www.olympiccup.pl

www.omegahotel.pl

www.olympiccup.pl
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Na okładce dodatku Playboat: Dolphin 54, Fot. Stefano Gattini

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Najpierw jadą do Olsztyna, a później do Londynu na igrzyska. 		
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MOTOROWA
STOLICA
Gdzie szukać
jachtów
w Warszawie?

FLIPPER
670 DC
Nowość z Finlandii
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Z Rouen
do Augustowa
W maju we francuskim Rouen odbył się 24-godzinny wyścig Endurance.
W tym roku ze względów bezpieczeństwa został podzielony na trzy etapy:
dwa sześciogodzinne i jeden trwający aż
12 godzin. To prawdziwy test wytrzymałości dla zawodników i sprzętu. W Rouen
wystartowali sternicy z motorowodnej
Formuły 2 i Formuły 1, z aktualnym
mistrzem świata Alexem Carellą na czele. Po raz pierwszy wystartował zespół,
w którym sternikami były wyłącznie kobiety. We Francji nie było reprezentantów
Polski, ale już w lipcu w Augustowie zostanie rozegrany ośmiogodzinny wyścig
Necko Endurance, który wyłoni tegorocznego mistrza świata. W Augustowie
oczywiście nie zabraknie Polaków.

Cap Camarat wciąż na fali.

30 lat marki Cap Camarat

Zmiany w stoczni Heesen Yachts

Stocznia Jeanneau świętuje
30-lecie powstania łodzi Cap Camarat. Francuska firma sprzedała już ponad 20 tys. tych jachtów
na całym świecie.

Frans Heesen, założyciel i właściciel
holenderskiej stoczni Heesen Yachts,
ogłosił rezygnację z pełnionej funkcji i przeszedł na emeryturę. Stocznia
z Oss została założona w 1978 roku.
Jest pierwszą firmą w Holandii, która
zaczęła budować kadłuby z wykorzystaniem stopów aluminium. Obecnie
jest światowym liderem w tworzeniu
dużych jachtów aluminiowych, a także
stalowych jachtów wypornościowych.

Są to jednostki o długości od 5 do
9 metrów, napędzane silnikami zewnętrznymi. Oferowane są w wersji
całkowicie otwartej lub z kabinami
w części dziobowej. Doskonale spraw-

dzają się podczas wędkowania czy
zabaw z wodnymi nartami. Z okazji
rocznicy stocznia uruchomiła nową
stronę internetową o marce Cap Camarat i organizuje imprezy nad Morzem
Śródziemnym. Przedstawiciele stoczni
w różnych krajach przygotowują jubileuszowe oferty na zakup łodzi tej marki.
Warto dodać, że wszystkie jednostki
Cap Camarat budowane są w polskim
zakładzie Jeanneau w Ostródzie.

Za swoje zasługi dla firmy i przemysłu
stoczniowego Frans Heesen otrzymał
wiele nagród. Na zakończenie zawodowej kariery sprawił sobie i swojej żonie
skromny prezent, zbudowany specjalnie
dla niego 47-metrowy jacht MY Lady
Petra. Wodowanie i chrzest jednostki
zaplanowano na dzień oficjalnej rezygnacji z posady. Frans Heesen powiedział,
że nadszedł w końcu czas, aby korzystać
z życia z rodziną i przyjaciółmi.

Na Dakar przez Wrota Mazur
Ich trzech i ciężarówka – prezentacja zespołu nad jeziorem Roś
Panowie zaprezentują swój samochód
marki Man. Zaplanowano karaoke, grilla, testowe przejazdy rajdową ciężarówką zespołu oraz wodne szaleństwa na
jeziorze Roś (Wrota Mazur posiadają
jachty żaglowe, skutery, motorówki i katamaran). W sobotę, 16 czerwca, około
godz. 11, telewizja Polsat wyemituje relację z imprezy w programie „Się kręci”
prowadzonym przez Macieja Dowbora.
Dlaczego motoryzacyjny team prezentuje się na Mazurach? Michał Wiśniewski
lubi odwiedzać Wrota Mazur ze swoją

PORT

narzeczoną. Pod koniec czerwca planują
zorganizować w ośrodku wesele.
Wrota Mazur to marina z bogatym
zapleczem i nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaż i wynajem.
Port znajduje się sześć kilometrów od
Pisza, w pobliżu południowego krańca
Kanału Jeglińskiego (łączącego jezioro Roś z jeziorem Seksty i Śniardwami). Dla żeglarzy przygotowano tu 150
miejsc postojowych (docelowo będzie
ich 300). Na gości czeka też 30 jachtów
do czarterów i szkoleń.

RESTAURACJA

reklama

• wolne miejsce portowe!
• organizacja imprez
• czarter jachtów Delphia 21
i szkoleń
• rejsy katamaranem
• szkolenia żeglarskie
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Więcej informacji o porcie na stronie
www.wrotamazur.pl.

DOMY

REKREACJA

• domy na sprzedaż
(w stanie deweloperskim
lub wykończone
„pod klucz”)
• domy do wynajęcia

• korty tenisowe
• wypożyczalnia sprzętu

Sprzeda¿ domów, restauracja, szkolenia/imprezy, port/czarter
Miasteczko ¯eglarskie „WROTA MAZUR”, Imionek 7, 12-200 Pisz
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Po ukończeniu całej inwestycji
osiedle Wrota Mazur pomieści 80
domów (dotychczas powstały 33). Budynki są dwupoziomowe. Każdy stoi
na działce o powierzchni od 300 do
600 m kw. Restauracja, wyposażona
w nowoczesną salę wykładową, pomieści 200 osób. Niedawno powstała
tawerna na 200 osób z grillem, piecem chlebowym i wędzarnią.

tel.

605 614 979

www.wrotamazur.pl
www.magazynwiatr.pl

Fot. Jeanneau

G

rzegorz Baran (wielokrotny uczestnik rajdu Dakar),
Dariusz Żyła (rajdowiec)
i Michał Wiśniewski (lider zespołu Ich Troje) przedstawią na
Mazurach swój projekt udziału
w rajdzie Dakar 2013. Spotkanie
odbędzie się w miasteczku żeglarskim Wrota Mazur nad jeziorem Roś (15-17 czerwca). Zaproszono między innymi wszystkich
polskich uczestników słynnego
wyścigu.

świat jachtów motorowych

Szybki i wygodny
Flipper 670 DC. Nowy jacht z Finlandii
Testowy rejs magazynu „Wiatr”

Flipper 670 DC, z silnikiem Mercury Verado o mocy 150 KM, pływa z prędkością 34 węzłów. 		

F

lipper 670 DC z fińskiej
stoczni Bella-Veneet Oy
to jacht typu daycruiser,
zgrabna łódź na krótkie dzienne wycieczki. Choć jest niewielka, mogą na niej przenocować
nawet cztery osoby. Takie konstrukcje są bardzo popularne
w Skandynawii. Czy nowa łódź
zdobędzie zwolenników także
w Polsce?
Motorówki marki Flipper, jachty
o sportowych liniach, szybkie i boga-

www.magazynwiatr.pl

to wyposażone, powstają w Kuopio
nad jeziorem Kallavesi (Bella-Veneet
Oy jest jednym z największych producentów łodzi z laminatów w Skandynawii). W maju zostaliśmy zaproszeni
na przystań szczecińskiego Campingu
Marina, gdzie znajduje się centrum testowe firmy Horyzont – przedstawiciela aż sześciu marek jachtów żaglowych
i motorowych. W ofercie są motorówki
Bella, Aquador i Flipper oraz jachty
Hanse, Dehler i Varianta produkowane
przez Hanse Group (trzeciego największego producenta jachtów na świecie).

Sprawdziliśmy, jak się pływa najnowszą konstrukcją marki Flipper, która
na tegorocznych targach Wiatr i Woda
w Warszawie otrzymała wyróżnienie
Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego.
Flipper 670 DC wyposażono w system ogrzewania oraz nawiewy wyprowadzające ciepło do kokpitu.
W chłodniejszy dzień wystarczy rozstawić tent ukryty pod siedziskiem
rufowej kanapy i włączyć nawiew
ciepłego powietrza. Podczas testu nie
musieliśmy korzystać z ogrzewania

Fot. Arek Rejs

i mogliśmy złożyć tent, ale wcześniej
sprawdziłem, czy nie ogranicza on komunikacji i widoczności (w Finlandii
jacht zapewne częściej pływa z rozłożonym zadaszeniem). Tent jest wysoki,
możemy się poruszać w kokpicie bez
przeszkód, a widoczność we wszystkich kierunkach jest na tyle dobra, że
sternik nie będzie mieć problemów
z bezpiecznym manewrowaniem.
Na łódź możemy wejść przez dwie
niewielkie platformy kąpielowe znajdujące się z obu stron silnika, burtą lub
przez pokład dziobowy i dalej przez

CZERWIEC 2012  magazyn dla żeglarzy
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Flipper 670 DC ma sportową sylwetkę. Wchodzi w ślizg przy prędkości około 14 węzłów. 		

uchylną szybę owiewki, wprost do stanowiska sternika i kokpitu. Na prawej
burcie znajdujemy dwuosobową kanapę sternika, a po przeciwnej stronie
kokpitu pojedynczy fotel. Jest też rozkładany stolik oraz kanapa w kształcie
litery L. Po opuszczeniu i rozłożeniu
stolika kanapa staje się wygodnym
dwuosobowym łóżkiem. To jednak nie
jedyne udogodnienie, jakie przygotowali konstruktorzy jachtu. Podczas
przerwy w żegludze możemy przerzucić do przodu oparcia przednich ka-

nap, by uzyskać kolejne dwuosobowe
siedzisko przy stole i wygodną leżankę
wzdłuż lewej burty. Czyli w kokpicie,
wokół stołu, możemy mieć aż siedem
bardzo wygodnych miejsc.
Skoro testujemy jacht, na którym
mamy przyjemnie spędzić weekend,
rozglądam się za kuchenką, lodówką
i toaletą. Przesuwam drzwi z przyciemnionej pleksi i przechodzę do
dziobowej kabiny mieszkalnej. Pomieszczenie jest zaskakująco wysokie i bardzo jasne. Naturalne światło

wpada nie tylko przez zejściówkę, ale
także przez dwa trójkątne świetliki
w suficie i niemal niewidoczne z zewnątrz (ukryte na tle ciemnego żelkotu) przyciemniane okna w burtach.
W kabinie, po lewej stronie, znajduje
się duża szafa zamykana drzwiami
z wysokim lustrem. Jest tu dość szerokie dwuosobowe łóżko. Unosząc
środkowy materac, znajduję toaletę
chemiczną, która może być połączona
ze zbiornikiem nieczystości. Ale gdzie
jest sprzęt kuchenny? Okazuje się, że

Fot. Arek Rejs

musimy go poszukać w innym miejscu. Szufladową lodówkę szybko znalazłem pod fotelem sternika, natomiast
jednopalnikową kuchenkę gazową
w szufladzie pod zlewozmywakiem,
na lewo od sterówki.
Producent zamontował aż trzy
gniazda 12V – w kokpicie, w sypialni i przy panelu sterowania. Naszą
uwagę zwróciła też wnęka w prawej
ścianie kokpitu. Można tam zmieścić
nawet sześć odbijaczy, dla których na
jachcie tej wielkości zwykle trudno
znaleźć odpowiednie miejsce. W dużym schowku w podłodze armator
może przechowywać na przykład
narty wodne. Kolejnym bardzo przydatnym rozwiązaniem jest wąskie
przejście za silnikiem, między dwoma platformami kąpielowymi. Często
podczas cumowania musimy szybko
przejść z jednej burty na drugą. Na
łodziach z wewnętrznym silnikiem
nie ma z tym problemów. Ale w jednostkach napędzanych motorami zewnętrznymi często musimy przechodzić przez rufową kanapę. Flipper 670
DC ma wąskie, ale wygodne i bezpieczne, przejście na drugą burtę tuż

Flipper 670 DC

Ciekawe rozwiązanie. Wchodząc na łódź od dziobu, możemy uchylić szybę owiewki i wejść wprost do kokpitu.
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Fot. Arek Rejs

6,66 m
Długość
2,48 m
Szerokość
1300 kg
Waga
0,75 m
Zanurzenie
210 l
Zbiornik paliwa
42 l
Zbiornik wody
do 7 osób
Liczba pasażerów
135–250 KM
Silnik
Kategoria projektowa
C
Cena 42 tys. euro netto

www.magazynwiatr.pl

świat jachtów motorowych
przy rufowej ścianie. Sprawdza się
doskonale, zwłaszcza podczas wychodzenia rufą z mariny między dwoma
wąsko rozstawionymi polerami cumowniczymi.
Testowany Flipper 670 DC jest drugą łodzią tego modelu. Pokłady jachtu
są wyłożone flexiteakiem. Kolejne egzemplarze mają laminatową imitację
drewna teakowego lub teak. Na rufie
zamontowano silnik Mercury Verado o mocy 150 KM, jeden z najsłabszych polecanych do tej łodzi. Mimo
to pozwala nam płynąć z prędkością
34 węzłów, przy maksymalnych obrotach 5700 rpm. Nie mamy też problemów z wprowadzeniem jachtu w ślizg,
który osiągamy przy prędkości około
14 węzłów i obrotach 3000 rpm. Bez
Obroty
silnika

Prędkość
(węzły)

Hałas
(dB)

650

3

60

1 000

6

68

1 500

8

71

2 000

9

76

2 500

10

77

3 000

14

81

3 500

16

82

4 000

22

85

4 500

27

88

5 000

30

90

5 500

32

91

5 700

34

92
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Stanowisko sternika jest bardzo wygodne. Pod dwuosobową kanapą znajduje się szufladowa lodówka.

męczenia motoru i zadzierania dziobu. Łódź po prostu lekko unosi się nad
wodą.
Flipper wykonuje ciasne łuki podczas skręcania, nie przeszkadza mu
nawet większe zafalowanie. Wszystkie wskaźniki są doskonale widoczne.

Jacht wyposażono także w ster strumieniowy, co jest raczej rzadko spotykane
w łodziach tej wielkości napędzanych
silnikiem zewnętrznym. Widoczność
podczas manewrów jest doskonała we
wszystkich kierunkach, a fotel sternika
niezwykle wygodny. Zapewne jeszcze

Fot. Arek Rejs

lepsze wrażenia z jazdy mają podróżujący jednostką wyposażoną w silnik
o mocy 250 KM, chociaż nasz motor
też nieźle przyspiesza. Flipper 670 DC
to doskonała maszyna na weekendowe,
a nawet na trochę dłuższe wyprawy.
Arek Rejs
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Stolica motorówek
Gdzie szukać jachtów motorowych w Warszawie?
Przewodnik Arka Rejsa

Power Boats Poland
To przedstawiciel wielu renomowanych firm. W ofercie Power Boats Poland znajdują się jednostki zza oceanu
(Cobalt Boats, Sea Ray) oraz jachty
europejskich stoczni – francuskiej
Beneteau i prężnie działającej włoskiej
stoczni Azimut Yachts. Możemy wybrać małą sześciometrową łódź otwartopokładową lub duży luksusowy jacht
o długości prawie 30 metrów. W salonie Power Boats Poland dostępne są
następujące jednostki: Sea Ray 240
Sundancer, Cobalt 222, Cobalt 210,
Cobalt 200, Sea Ray 235 Weekender,
Sea Ray 190 Sport, Sea Ray 185 Sport,
Sea Ray 305 Sundancer Hard Top, Cobalt 273, Beneteau Antares 5.80, Beneteau Antares 7.80 oraz Azimut 43 Fly.
Kontakt: ul. Zegrzyńska 7b, Nieporęt,
tel. (22) 774 88 99,
biuro@powerboats.pl,
www.powerboats.pl.

Parker Poland
Przedstawiciel amerykańskich firm
Quicksilver i Arvor, a jednocześnie
uznany producent łodzi typu RIB, ma
bogatą ofertę profesjonalnych jednostek
hybrydowych, a ponadto łodzie wędkarskie i niewielkie rodzinne cruisery
już od 4,4 metra długości. Od niedawna
firma Parker Poland sprzedaje również
jachty własnej produkcji – Parker 660
(wersja Weekend i Pilothouse).

Kontakt: Cząstków Polski 171, Czosnów,
tel. (22) 785 00 90, 785 09 90,
parker@parker.com.pl,
www.parker.com.pl.

Tel. 608 348 345
(22) 761 90 28

Yachting Poland
Firma oferuje jachty ze stoczni amerykańskich i kanadyjskich (Cruisers
Yachts, Doral Boats, Master Craft,
Chaparral Boats) oraz łodzie włoskiego potentata – Grupy Ferretti, do
której należą takie marki, jak Ferretti Yachts, Riva, Pershing czy Mochi
Craft. Niewielkie sportowe jednostki
Master Craft są idealne dla miłośników wakeboardu i nart, a jachty ze
stoczni Riva to niemal dzieła sztuki.
Warto też zwrócić uwagę na klasyczne
lobstery ze stoczni Mochi Craft.
Mniejsze jachty warszawskiego dealera (głównie amerykańskie) można
zobaczyć i przetestować w salonie
w Mikołajkach. Większe czekają na
klientów we Włoszech i Chorwacji.
Kontakt: Eurocentrum Alfa,
Aleje Jerozolimskie 136, Warszawa,
tel. (22) 570 31 22,
info@yachtingpoland.com,
www.yachtingpoland.com.
Salon sprzedaży i serwis w Mikołajkach:
ul. 3 Maja 17 (nabrzeże przy moście
drogowym), tel. 508 255 105,
serwis@yachtingpoland.com

Winnico Boats
Firma specjalizuje się w sprzedaży
łodzi włoskiej stoczni Sessa Marine,
która produkuje jachty o długości od
6 do 21 metrów. W ofercie są weekendowe jednostki otwartopokładowe linii
Key Largo, wędkarskie łodzie Dorado
i rodzinne cruisery. Od kilku sezonów
stocznia stale poszerza ofertę jachtów
z flybridge. Jednostki oferowane przez

reklama
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Warszawie i najbliższej
okolicy możemy zobaczyć, przetestować oraz
zamówić jachty motorowe z całej Europy i Ameryki Północnej.
Gdzie szukać wymarzonej łodzi?
Co oferują dealerzy? Przygotowaliśmy krótki przewodnik.

Gotowe jachty oraz kadłuby
w dowolnym etapie zabudowy
Czartery jachtów
Winnico Boats można zobaczyć po zaaranżowaniu wspólnego wyjazdu testowego. W tym roku firma została oficjalnym przedstawicielem japońskiej marki
Kawasaki (skutery wodne i motocykle).
Kontakt: Winnico Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 98, Łomianki,
tel. (22) 423 66 11,
biuro@winnicoboats.com,
www.winnicoboats.com.

Ellite Yachts Poland
Przedstawiciel włoskich stoczni
z wieloletnimi tradycjami: Cantieri di
Baia SpA, Aicon, Cranchi, Mas, Rio
Yachts, Salpa i Dominator. Firmy te
znane są z produktów wysokiej jakości.
Najmniejszą łodzią oferowaną przez Ellite Yachts jest siedmiometrowy cruiser
Salpa Laver 21.5, największą – czterdziestometrowy Dominator 40M. Ellite
Yachts Poland zaopatruje głównie armatorów pływających po wodach morskich, ale ma również wiele propozycji
dla osób chcących żeglować na Mazurach, jak na przykład jachty ze stoczni
Cranchi. Ellite Yachts ma najbogatszą
w Polsce ofertę luksusowych jachtów,
które łączą komfort i prędkość. Najlepszym przykładem takiej łodzi jest Baia
One Hundred, osiągająca prędkość
nawet 90 km/h. Jednostki oferowane
przez Ellite Yachts Poland można zobaczyć po zaaranżowaniu wspólnego
wyjazdu testowego.
Kontakt: CH Panorama, al. Witosa 31,
Warszawa, tel. (22) 842 52 22,
sales@elliteyachts.com,
www.elliteyachts.com.
Salon sprzedaży i serwis na Mazurach:
Wygryny 65a, obok restauracji „Dziki
Młyn”, tel. 508 046 042. Salon sprzedaży i serwis w Marinie Gdynia:
al. Jana Pawła II 11, tel. 506 009 688.

Przedstawiciel dwóch amerykańskich stoczni (Formula i Regal) oferuje jednostki o wielkości od 6 do 16
metrów. W ofercie są jachty przeznaczone do zabaw z nartami wodnymi,
do rodzinnego cruisingu i sportowego wyczynu (linia FasTech ze stoczni
Formula). W salonie dostępne są następujące łodzie: Regal 2100 Bowrider RX, Regal 2550 Cuddy, Regal 28
Express, Regal 3550 Cuddy, Regal 52
Sport Coupe. Można także kupić jednostki używane: Formula 350 Sun
Sport, Sea Ray Seville 18 BR, Sea
Ray 355 Sundancer, Sea Ray 275 Sundancer.
Kontakt: ul. Kolejowa 58, Zielonka,
tel. (22) 761 49 00,
info@astex.pl, www.astex.pl.

A.M.S. Boats
Przedstawiciel mający najbogatszą
ofertę jednostek zza oceanu – jachty stoczni Chris Craft, Four Winns,
Rinker, Monterey, Glastron, Back
Cove, Sabre i Donzi. Znajdziemy tu
niewielkie łodzie otwartopokładowe
oraz większe rodzinne cruisery, na
których możemy spędzić wygodnie
kilka dni. Są też łodzie dla miłośników wędkarstwa (linia Chris Craft
Catalina), klasyczne lobstery ze stoczni Sabre oraz Back Cove. W A.M.S.
chyba każdy znajdzie łódź dopasowaną do swoich potrzeb. Najmniejszą
oferowaną jednostką jest pięciometrowy Glastron SSV 170, największą –
ponad 16-metrowy Sabre 52 Express.
Aktualnie w salonie A.M.S. Boats możemy zobaczyć łodzie: Four Winns Vista
458, Rinker 216 BR, Rinker 230 ECC,
Monterey SY 355 Diesel, Monterey FSC
224, Chris Craft Lancer 20 oraz używany jacht Rinker 210 MTX CC.
Kontakt: aleja Krakowska 12a,
Warszawa, tel. (22) 868 30 30,
www.amsboats.pl, info@amsboats.pl.

Cobo Marine
Przedstawiciel oferuje łodzie amerykańskiej stoczni Stingray Boats.
Stocznia buduje jachty wielkości od
5,64 metra do 7,62 metra. Głównie są
to jednostki przeznaczone do zabawy
na wodach śródlądowych i osłoniętych, idealne do holowania narciarza.
Firma ma dosyć bogatą ofertę łodzi
typu bowrider lub z niewielkimi kabinami w części dziobowej.
Kontakt: ul. Bankowa 43, Zielonka,
tel. (22) 201 05 02,
info@cobomarine.pl,
www.cobomarine.pl.

www.magazynwiatr.pl

“

ŻYJEMY
WOLNOŚCIĄ…

www.parker.com.pl
www.simrad-yachting.com

Dlatego zdecydowaliśmy się na w pełni zintegrowany
SIMRAD NSS i autopilota na naszym jachcie.
Podczas pływania cieszymy się z ekscytującego uczucia jakim jest wolność, którą może nam dać tylko żeglarstwo. Moglibyśmy
zwyczajnie zapomnieć o naszej elektronice, ale radość z jej obsługi nie pozwala nam na to. Idealne połączenie ekranu dotykowego
oraz przycisków sprawia, że obsługa NSS staje się przyjemnością. Możliwość kontroli autopilota z naszego NSS oznacza, że możemy
więcej czasu poświęcić na rzeczy, które kochamy najbardziej wpatrując się w horyzont z wiatrem we włosach.

”

George & Joanna Wilson
Żeglarze

www.Simrad-Yachting.com

I AM

NSS8 Multifunction Display

WIoDĄCa MaRka na RYnkU MaRInE aUDIo

Oficjalny
dystrybutOr
na Polskę

Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171,
05-152 Czosnów

tel. +48 22 785 11 11, fax +48 22 785 09 99, parker@parker.com.pl, www.parker.com.pl

Jestem 10x bliżej

Wielkie imprezy sportowe to niesamowite emocje. I duży
problem, by dokładnie zobaczyć szczegóły każdej akcji.
Na szczęście – jeśli masz dobrą lornetkę – będziesz
widział wszystko tak, jakbyś był tuż obok.
Weź lornetkę Nikona do ręki i przenieś się
bezpośrednio tam, gdzie rośnie adrenalina.

