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DROGA OPTIMIŚCIARSKA RODZINO
Za nami trudny rok 2020. Niech szybko
odchodzi w niepamięć, bo utrudnił wielu z nas plany
i ograniczył trenowanie, ściganie. To chyba pierwszy
raz w historii, kiedy nie odbyła się impreza główna,
czyli Mistrzostwa Świata. W kraju z ogólnymi
restrykcjami rozpoczęliśmy rywalizację od czerwca
i na szczęście od tego czasu, był to w miarę normalny
sezon, chociaż wiele imprez zostało odwołanych.
Pierwszy raz w historii, po rozegranych eliminacjach
zdecydowaliśmy, jako Zarząd, o nagrodzeniu 12
najlepszych zawodników stypendium.
Nie łatwo było, ze względów formalnych,
zorganizować wyjazd do Słowenii, gdzie jak
wiemy Ewa Lewandowska zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Europy. To jej osobisty wielki sukces,
ale też nasza wspólna radość i duma. Serdeczne
gratulacje.
Miejmy nadzieję, że utrudnienia, jakie
zgotował nam wirus, już się nie powtórzą
i wszyscy będziemy spotykać się bez masek.
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Wiem, że możliwość trenowania i wyjazdów
regatowych była dla większości z nas radością
większą niż w poprzednich latach, bo oderwanie
się od lekcji online i wyjście z domu było jak nigdy
wcześniej doceniane i wyczekiwane, zarówno przez
zawodników jak i rodziców.
Z drugiej strony, właśnie w tym ciężkim roku,
wiele nowych osób zainteresowało się żeglarstwem,
a szkółki żeglarskie cieszyły się powodzeniem jak
nigdy przedtem. Trzeba się z tego cieszyć, bo to
oznacza, że Optimistów na polskich wodach będzie
jeszcze więcej.
Przy okazji dziękuję Wam wszystkim,
że jesteście, wytrwaliście i trwacie w żeglarskiej
przygodzie.
Prezydent PSKO
Artur Burdziej

HIST Droga Optimiściarska Rodzino,

możliwość trenowania i wyjazdów regatowych

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST PSKO
POLISH OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION PODA

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST JEST KONTYNUATOREM NARODOWEGO
STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST ORAZ POLSKIEGO ZWIĄZKU KLASY OPTIMIST, JEST
DOBROWOLNYM ZRZESZENIEM ŻEGLARZY UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLARSTWO
NA JACHTACH KLASY OPTIMIST ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ
NA RZECZ ROZWOJU TEJ DYSCYPLINY SPORTU.

HISTORIA PSKO
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Zarząd PSKO jest wybierany co 3 lata.
Prezydent PSKO
Członkowie pracują społecznie dla popularyzacji
Artur Burdziej
żeglarstwa wśród młodzieży
do 15 lat.ORIA
PSKO PSKO
układa
kalendarz sportowy klasy Optimist w Polsce,

prowadzi ranking Pucharu Polski dla ponad 800
zawodników Grupy A i B. Ustala zasady rywalizacji
w klasie Optimist. Organizuje Eliminacje do
Mistrzostw Świata i Europy i nominuje na te regaty.
Wydaje i drukuje Informator i plakat z Kalendarzem
Regat. 
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Współpracuje z Po lskim Związkiem
Żeglarskim konsultując swoje poczynania.
Prowadzi stronę 
internetową. 
Współpracuje
z organizatorami regat zagranicznych wysyłając
najlepszych zawodników na te regaty. Organizuje
szkolenia dla zawodników i trenerów. Koordynuje
działalność UKS wspierając ich poczynania
szkoleniowe, sportowe i sprzętowe.

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM PSKO?
Członkiem PSKO może być każdy obywatel
polski z ograniczeniami w zakresie prawa
wyborczego dla członków małoletnich.
PSKO reprezentuje i broni interesów członków
biorących udział w regatach w kraju i za granicą,
a w szczególności:
• decyduje o sprawach szkoleniowych, planach
startów, przydziale sprzętu uzyskanego
z funduszy zewnętrznych,
• wnioskuje skład kadry narodowej,
• konsultuje krajowy kalendarz imprez 
centralnych.

CELE PSKO
1. Upowszechnianie żeglarstwa regatowego
i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą,
2. Starania o wysoki poziom wyszknia zawodników
umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi
załogami na świecie
3. Eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci
i młodzieży, elementów wychowawczych
i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności
swoich członków,
4. Współuczestnictwo w międzynarodowym
kształtowaniu kultury sportowej i integracji 
środowisk żeglarskich.

JAK OSIĄGAMY ZAŁOŻONE CELE?
1. Szkolenie i organizowanie regat żeglarskich
o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym.
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2. Wymiana doświadczeń z organizacjami tej
klasy w innych państwach oraz współpracę
międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy.
3. Śledzenie tendencji rozwojowych tej
klasy w aspekcie rozwiązań technicznych, 
eksploatacyjnych, organizacyjnych i metodyki
szkolenia.
4. Działalność informacyjna i wydawnicza.
5. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem
Żeglarskim w zakresie: programów
szkoleniowych i startowych, finansowanie
przedsięwzięć programowych.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Pragniemy przypomnieć, że członkostwo
w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Optimist
jest obowiązkowe dla każdego zawodnika
uczestniczącego w regatach klasy Optimist.

Roczna składka wynosi:

100 zł od każdego zawodnika
150 zł dla dorosłego.
UWAGA: osoby dorosłe po przyjęciu
w poczet członków PSKO, są zobowiązane
do jednorazowego uiszczenia wpłaty
w wysokości 50 zł, oprócz wymagalnej
składki rocznej – zgodnie z uchwałą WZC.

Wpłaty tylko na konto:

Santander Bank
15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
w tytule nr licencji, imię i nazwisko
Deklaracja członkowska PSKO dotyczy
tylko osób po 16 roku życia.
Zawodnicy zostają członkami
w momencie opłacenia składki.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do przystąpienia
do naszego stowarzyszenia!

PRZEPISY W PIGUŁCE
10. NA PRZECIWNYCH HALSACH

Gdy jachty są na przeciwnych halsach, jacht będący na lewym halsie musi ustąpić jachtowi na prawym halsie.
11. NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU

Gdy jachty są na tym samym halsie i są w kryciu,
jacht nawietrzny musi ustąpić jachtowi zawietrznemu
12. NA TYM SAMYM HALSIE, GDY NIE MA KRYCIA
Gdy jachty są na tym samym halsie i nie są w kryciu, jacht swobodny z tyłu musi ustąpić jachtowi
swobodnemu z przodu.
13. PODCZAS WYKONYWANIA ZWROTU NA WIATR

Po przejściu dziobem linii wiatru, jacht musi
ustępować innym jachtom do czasu, aż znajdzie
się na kursie ostro na wiatr. W tym czasie przepisy
10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwa jachty
podlegają niniejszemu przepisowi w tym samym
czasie, to jacht znajdujący się po lewej burcie
drugiego lub znajdujący się z tyłu musi ustąpić.
14. UNIKANIE KONTAKTU

Jacht zobowiązany jest w miarę możliwości
uniknąć kontaktu z innym jachtem. Jednakże jacht
posiadający prawo drogi lub prawo do miejsca lub
miejsca przy znaku:
(a) nie musi działać w celu uniknięcia kontaktu
aż do czasu, gdy stanie się oczywiste, że ten drugi
jacht nie ustępuje lub nie udziela miejsca lub miejsca przy znaku I
(b) będzie uniewinniony, jeżeli złamie ten przepis
i kontakt nie spowoduje uszkodzenia sprzętu lub
obrażenia ciała.
15. NABYWANIE PRAWA DROGI

Gdy jacht nabywa prawo drogi, musi on p oczątkowo
pozostawić drugiemu jachtowi miejsce do
ustąpienia, chyba że uzyskuje on prawo drogi w wyniku działania tego drugiego jachtu.

28. PRZEBYCIE TRASY
28.2 Nić przedstawiająca drogę jachtu od m
 omentu,

gdy zaczyna on zbliżać się do linii startu z jej
przedstartowej strony w celu wystartowania, aż do
momentu ukończenia musi po naciągnięciu:
(a) omijać każdy znak po wymaganej stronie i we 
właściwej kolejności,
(b) dotykać każdy okrążany znak I
(c) przechodzić pomiędzy znakami bramki z kierunku od poprzedniego znaku.
Jacht może naprawić wszelkie błędy w zakresie
wymagań tego przepisu pod warunkiem, że nie
ukończył.
Odroczenie - Wyścig odroczony to wyścig, którego
start jest opóźniony względem jego planowanego
czasu startu, ale który może być później

przeprowadzony lub przerwany.
Przerwanie - Wyścig który zostaje przerwany przez
komisję regatową lub zespół protestowy, staje się
nieważny, ale może być ponownie rozegrany.
Start - Jacht startuje, gdy będąc całkowicie
po p rzedstartowej stronie linii startu w chwili lub
po jego sygnale startu i wypełnieniu wymogów
przepisu 30.1, gdy ma zastosowanie, jakakolwiek
część jego kadłuba, załogi, lub osprzętu przekracza
linię startu w kierunku pierwszego znaku. S trefa
Obszar wokół znaku w zasięgu trzech długości
kadłuba 

jachtu bliższego do znaku. Jacht jest
w strefie, jeżeli jakakolwiek część jego kadłuba jest
w strefie.
30.1 PRZEPIS FLAGI I

Jeżeli została wystawiona flaga I i jakakolwiek
część kadłuba jachtu, załogi lub osprzętu z najduje
się po kursowej stronie linii startu lub jednego
z jej p rzedłużeń w okresie ostatniej minuty przed
sygnałem startu tego jachtu, musi on powrócić
na przedstartową stronę, przechodząc przez jedno
z jej przedłużeń, zanim wystartuje.
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SKŁAD ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
KLASY OPTIMIST
ZARZĄD

PREZYDENT

ARTUR BURDZIEJ
artur@burdziej.pl
tel. 698 632 529

SEKRETARZ

DOMINIK SCHUTTA
teamopti@yahoo.com
tel. 602 525 487

8

VICE PREZYDENT

TOMASZ FIGLEROWICZ

tomasz.figlerowicz@palatyn.pl
tel. 500 108 108

CZŁONEK ZARZĄDU

KAROL JĄCZKOWSKI
biuro@sportowelato.pl
tel. 606 858 423

SKARBNIK

ARKADIUSZ LENKOWSKI
a.lenkowski@post.pl
tel. 605 332 155

CZŁONEK ZARZĄDU

ARKADIUSZ KOMOROWSKI
opti@artnet.com.pl
tel. 502 267 029

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

ZBIGNIEW CHOLEWICKI
auriga@neostrada.pl
tel. 605 180 570

CZŁONEK KOMISJI

WOJTEK LEWANDOWSKI
wlewando@gmail.com
tel. 726 030 050

CZŁONEK KOMISJI

JANUSZ BOBULA

biuro@kotwica.tarnobrzeg.pl
tel. 664 936 890

MIERNICZY KL ASY

JERZY MIŚKÓW

opticup@opticup.com.pl
tel. 601 453 077
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następne biegi. Te regaty były dla mnie wyjątkowe,
ponieważ oprócz 1 miejsca w kat. open, otrzymałem
olbrzymi puchar wypełniony cukierkami dla
najmłodszego zawodnika.
Moje największe osiągnięcia w gr. B to:
- 1 miejsce, kategoria do 9 lat - XXIII Memoriał
Ottona Weilanda - Charzykowy,
- 1 miejsce, kategoria do 9 lat (13 miejsce kat.
open) - Srebrny Żagiel Optymista – Kiekrz.
Te regaty były moim ogromnym sukcesem,
ponieważ byłem jedynym 9-cio latkiem w złotej
grupie i pierwszy raz wygrałem wyścig z ogromną

ADAM SZ YMAN KIE WIC Z
Część, mam na imię Adam Szymankiewicz
i mam 9 lat. Swoją przygodę z żeglarstwem
zacząłem, gdy miałem 6 lat. Żeglarstwo pokazał mi
mój tata Michał, który też był kiedyś zawodnikiem
regatowym, a obecnie jest moim trenerem. Pływam
w ŻMKS Poznań nad jeziorem Kierskim.
Pierwszą nagrodę, jaką dostałem w żeglarstwie,
był Puchar Komandora „K.Ż. Mewa” w Kiekrzu,
który otrzymałem dla najmłodszego uczestnika.
Byłem tym bardzo zaskoczony, ponieważ na nic nie
liczyłem. I bardzo się z niej ucieszyłem.
Swoje pierwsze regaty wygrałem rok później
w wieku 8 lat, były to XX Ogólnopolskie Regaty
Żeglarskie o Puchar Starosty Obornickiego
w Rogoźnie. Zabawne jest to, że były to regaty,
w których na początku nie chciałem wystartować.
A nie chciałem, bo były to moje pierwsze regaty
wyjazdowe i bałem się nowego akwenu. Mimo, że
pojechałem do Rogoźna, a łódka była otaklowana
i gotowa do startu, to do ostatniej chwili nie
chciałem zejść na wodę. Patrząc jednak na moich
przebranych kolegów, ostatecznie przełamałem się
i wystartowałem. Początkowo miałem wystartować
tylko w jednym wyścigu, ale kiedy pierwszy wyścig
przypłynąłem drugi, to stwierdziłem, że popłynę
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Moim najcenniejszym pucharem był ostatni,
czyli 1 miejsce w Mistrzostwach PSKO do lat 9
w Tarnobrzegu, ponieważ do ostatniego biegu
nie byłem pewny swojej wygranej. Mimo, że
prowadziłem całe regaty na punkty, to jednym
wyścigiem mogłem stracić wszystko. Jeszcze
do drugiej boi w ostatnim wyścigu, nie byłem
pewny swojego zwycięstwa. Udało mi się
wyprzedzić przeciwnika tuż przed trzecim znakiem
i na szczęście do mety utrzymać prowadzenie.

przewagą nad pozostałymi, dużo lepszymi
zawodnikami ode mnie. Inne osiągnięcia to:
- 1 miejsce - Młodzieżowe Mistrzostwa
Młodzików - Sława,
- 3 miejsce - Mistrzostwa PSKO do lat 11
- Złocieniec,
- 1 miejsce – Mistrzostwa PSKO gr. B kategoria
do lat 9 – Giżycko
- 1 miejsce – Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego kategoria do 11 lat - Kiekrz,
- 1 miejsce - Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego kategoria do 9 lat - Kiekrz.

Rok 2020 był moim wyjątkowym rokiem,
bo dzięki zwycięstwom w różnych regatach,
znalazłem się na 1 miejscu Pucharu Polski do
lat 9 i zakwalifikowałem się do gr. A. Jednak
ze względu na mój wiek i to, że muszę zdobyć
więcej umiejętności w 2021 r. będę jeszcze pływał
w gr. B. Marzę o tym, aby w przyszłości pojechać
na Mistrzostw Świata w klasie Optimist i mieć
szanse powalczyć z najlepszymi, a czy to marzenie
się spełni, to zobaczymy Wszystko jest możliwe.
Po optymiście chciałbym pływać na klasie Laser
lub 49er, chociaż do tego momentu jeszcze mam
dużo czasu i wiele się może zmienić. Na razie
skupiam się na Optymiście i na następnym roku,
aby w nim osiągać najlepsze wyniki. Do zobaczenia
na wodzie.
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klubowiczów JKW, aby dla najmłodszych żeglarzy
zorganizować niezapomniane, pełne wrażeń
3 dni – przede wszystkim regat, ale też zabaw,
konkursów, wspólnych kąpieli, okazji do pogadania
z optimiściarzami z innych klubów. To także
moment dla trenerów, którzy w naszym zielonym
klubie zawsze znajdą chwilę, aby zamienić słówko
z koleżankami i kolegami pracującymi na co dzień
w innej części Polski.

Fot. Artur Palka

Dla Jacht Klubu Wielkopolski organizacja
Srebrnego Żagla to tradycja wpisana w historię
klubu. To wydarzenie, w którym jego członkowie

REGATY W CZASIE PANDEMII
– OKIEM ORGANIZATORA
Srebrny Żagiel Optimista odbywający się nad
jeziorem Kierskim został w 2020 r. zorganizowany
już po raz 43. Dla organizatora – Jacht Klubu
Wielkopolski są to największe regaty w sezonie.
W środku lata, zawsze na przełomie lipca i sierpnia,
następuje ogromna mobilizacja dużej części
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brali udział albo jako zawodnicy, albo jako sędziowie,
albo organizatorzy, wolontariusze czy sponsorzy,
a często występowali we wszystkich tych rolach
w zależności od sezonu. Jednym słowem członek
JKW musi wiedzieć, że prędzej czy później Srebrny
Żagiel go nie ominie.

I nastała wiosna 2020 r. Czas, w którym zwykle
zaczynamy częściej mówić o tych regatach.
Na świecie i w Polsce panuje pandemia,
wprowadzane są coraz to nowe obostrzenia,
ograniczenia. Czujemy niepewność, strach ale
też złość i bunt, że musimy dostosowywać się do
nienaturalnych dla wszystkich warunków. Wiedząc,
że organizacja tej imprezy nie jest możliwa w dwa
tygodnie, wyznaczyliśmy datę, w której ostatecznie
musieliśmy sobie powiedzieć – robimy regaty

czy nie robimy. W zasadzie jak powiedzieliśmy to
na głos i zdaliśmy sobie sprawę, że Srebrnego może
nie być, to poczuliśmy się jakbyśmy coś przegrali,
jakbyśmy się poddali bez walki. Zaczęliśmy
dokładnie analizować przepisy, ich interpretacje,
opinie medyczne, możliwości infrastruktury klubu
by być pewnym, że możemy przeprowadzić dużą
imprezę w jak najbardziej bezpieczny sposób. Każdy
odbierał to trochę inaczej, każdy miał swoją logikę,
jednak aby mogło to się udać każdy kto pracował
przy organizacji regat musiał dostosować się do
wspólnie ustalonych zasad. I konsekwentnie ich
przestrzegać.
Mieliśmy wielką obawę, że mimo naszego
wysiłku rodzice nie zdecydują się „puścić” dzieci
na regaty. A trochę się już przyzwyczailiśmy do
dużej frekwencji zawodników. I taka nadal nam
się marzyła. Sami jednak, będąc opiekunami lub
rodzicami optimiściarzy, widzieliśmy jak trenowanie
na wodzie, udział w regatach i bezpośredni
kontakt z rówieśnikami nawet w maseczkach
jest im strasznie potrzebny i trzyma ich w lepszej
kondycji fizycznej i psychicznej. Skłamałabym,
gdym nie przyznała, że wyjazdy dzieci, dawały też
oddech rodzicom i były im niemniej potrzebne.
Patrząc więc na siebie, na tendencje w naszym
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klubie zdecydowaliśmy się, że podejmujemy
wyzwanie i przystępujemy do organizacji naszych
historycznych regat dając z siebie „maksa”.

I po tym jak ogłosiliśmy w JKW, że przystępujemy
do organizacji Srebrnego Żagla znowu nastąpiła
powszechna mobilizacja klubowa trenerów
wszystkich klas, byłych optimiściarzy, rodziców
zawodników, doświadczonych żeglarzy i członków
klubu, którzy żeglarzami nie są. Wszystko
wskazywało na to, że dzięki temu zaangażowaniu
i niezbędnej, znacznej pomocy finansowej będzie
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dobrze. Zaczęło to wyglądać optymistycznie
i czekaliśmy już na wizytę tych blisko dwustu
lub trzystu zawodników, ich trenerów i rodziców.
Czekaliśmy na to, aby widzieć ich uśmiech, ambicję,
odwagę, zaraźliwą radość i energię, która zostaje
u nas w JKW jeszcze długo po ich wyjeździe.
W zamian zawsze najbardziej chcielibyśmy dać
zawodnikom 3 pełne dni wiatru, podczas których
mieliby szansę na udaną rywalizację. Ale ponieważ
w Kiekrzu, w tym okresie lata 3 wietrzne dni to
trochę wygórowane żądanie (aczkolwiek całkiem
możliwe!!!) i nie bardzo od nas zależne, staramy
się zapewnić inne atrakcje. Zaczynamy regaty
wręczeniem pakietów startowych dla uczestników
już przy zameldowaniu się trenera w klubie.
Szczęśliwcy mają szansę na wylosowanie drobnych
ale lubianych nagród niezależnie od wyników
na wodzie, w tym kuponów na pyszne lody.
Napoje i posiłki regeneracyjne też są u nas zawsze
zapewnione. Utytułowani, najlepsi żeglarze mogą
liczyć na oryginalne puchary i wyjątkowe nagrody.
Docenieni zostają także najmłodsi zawodnicy,
gdyż Srebrny Żagiel Optimista stanowi często dla
nich pierwsze duże regaty, w których biorą udział.
Nagrody, co wymyślić na nagrody? To nie jest łatwa
sprawa dla organizatora. A jeszcze trudniejsza, jak
przyjdzie mu do głowy, żeby zapytać o podpowiedź
zawodników. Wtedy poprzeczka podniesiona jest
tak wysoko, że organizator nieraz żałuje, że zapytał.

Podsumowując regaty 2020 roku byliśmy
zadowoleni, że nadal utrzymaliśmy, naszym
zdaniem, wysoki poziom imprezy przy wszystkich
trudnościach i ograniczeniach w pandemicznym
czasie. 43 regaty o Srebrny Żagiel Optimista
uważamy za udane także dzięki wspaniałej
młodzieży. Wszyscy optimiściarze zastosowali się
do ustalonych w klubie zasad, byli odpowiedzialni
i świadomi sytuacji, w której się znaleźliśmy. Słuchali
organizatorów, słuchali trenerów, a wszystko to dla
wzajemnego bezpieczeństwa. Następny rok może
być podobny. Ale zrobimy wszystko, aby sobie
poradzić.

Dbajcie o siebie zawodnicy, trenerzy,
sędziowie, rodzice i członkowie JKW. Jesteście
potrzebni, abyśmy mogli spotkać się podczas 44
regat o Srebrny Żagiel Optimista w Jacht Klubie
Wielkopolski.
		
		

Do zobaczenia
Magdalena Nazimek
Jacht Klub Wielkopolski
Zdjęcia: Artur Palka
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PUCHAR ZATOKI PUCK - I ELIMINACJA DO ME I MŚ
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HANIA ROGOWSKA
Nazywam się Hania Rogowska. Zaczęłam
żeglować na Optimiście, gdy miałam 9 lat. Od
mojej koleżanki ze szkoły, Toli dowiedziałam się
o Toruńskim Klubie Żeglarskim, zapisałam się
na półkolonie, a ponieważ bardzo mi się spodobało
to zapisałam się do sekcji.
Już mój pierwszy sezon był bardzo udany, kilka
razy stawałam na podium w kategorii do 9 lat.
W kolejnym sezonie (2018 rok) nie zdobyłam już tylu
pucharów, ale to dlatego, że jeździłam już na większe
regaty. Następny sezon rozpoczęłam z rozpędem,
ale na początku lata moja forma zaczęła spadać.
Na szczęście udało mi się potrenować z najlepszymi
zawodnikami, nawet z grupy A i już we wrześniu
stawałam na podium wszystkich regat. Udało mi
się odnieść pierwsze zwycięstwo w regatach PSKO
w klasyfikacji dziewcząt w Żninie (gdzie generalnie
byłam druga), potem jeszcze zajęłam drugie
miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko
-Pomorskiego i drugie miejsce w regatach
w Grudziądzu.

20

Sezon 2020 rozpoczął się z opóźnieniem
z powodu koronawirusa, ale ja się nie oszczędzałam
i bardzo dużo trenowałam. Efekty spełniły moje
oczekiwania. W dużych regatach nie wypadałam
poza pierwszą piątkę dziewczyn. Szczególnie dobrze
żeglowało mi się na silnym wietrze. Na początku
sezonu udało mi się stanąć na podium na regatach
Nord Cup w Gdańsku, mimo przegranego protestu,
przez który spadłam z pierwszego miejsca,
ale nie poddałam się, walczyłam do końca.

Moim największym osiągnięciem w tym sezonie
było trzecie miejsce w klasyfikacji dziewczyn
w Pucharze Polski PSKO grupy B (siódme miejsce
w generalce)!
Chcę podziękować trenerowi Karolowi
Jączkowskiemu za super zgrupowania oraz
trenerowi Dominikowi Franiciszkowskiemu
za super sezon.
Sezon 2021 to nowe wyzwanie – starty w grupie
A. Teraz będę startować w AZS AWFiS Gdańsk, ale
zawsze będę pamiętać, że żeglarstwo pokochałam
w TKŻ Toruń.

Na Mistrzostwach PSKO grupy B przeplatałam
dobre wyścigi ze słabszymi. Końcowo udało mi
się wywalczyć 5 miejsce w kategorii dziewczyn.
W wrześniu myślałam że to już koniec z regatami
na ten sezon, ale nic bardziej mylnego. Zdołałam
pojechać jeszcze do Gdyni na regaty Jesienny
Puchar Gdyni, na których w końcu udało mi się
wygrać klasyfikację generalną! Ostatnimi regatami
w tym sezonie był Jesienny Puchar KS Spójnia
Warszawa, na którym zajęłam 2 miejsce. Bardzo się
cieszę że ten sezon zakończył się z przytupem, bo to
mój ostatni sezon w grupie B.

Żeglowanie jest cudowne, ale gdy nie siedzę
na łódce mam też inne zainteresowania. Pływam
w płetwach w klubie Laguna Toruń. Treningi
na basenie pozwalają mi świetnie przygotować
się fizycznie do sezonu, a przy okazji udało mi
się zdobyć już cztery medale Mistrzostw Polski
w pływaniu w płetwach.
Na koniec pamiętajcie tak jak jest napisane
na mojej łódce „NEVER GIVE UP!”.
Pozdrawiam
Hania Rogowska POL3402
Zdjęcia: Kuba Marjański
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PUCHAR DZIWNOWA - II ELIMINACJA DO ME I MŚ
FOTORELACJA - MAREK WILCZEK „WILKU”
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REGATY NAUTICUSCUP OLSZTYN
Regaty NauticusCup Olsztyn to już wydarzenie
cykliczne, są organizowane dziesiąty rok z rzędu.
Jest to największa impreza żeglarska w Olsztynie
i w ramach jej rywalizacji wyłaniani są Mistrzowie
i Mistrzynie Województwa WarmińskoMazurskiego w klasach: Laser 4.7, Laser Radial,
Optimist do lat 11, Optimist do lat 15, L’Equipe i 29er.
Mistrzem Województwa Warmińsko - Mazurskiego
klasy OPP został Mikołaj Głąb z klubu Nauticus,
wicemistrzem Mikołaj Bujalski również z klubu
Nauticus, trzecie miejsce zdobył zawodnik z Bazy
Mrągowo.
Zdjęcia: Agnieszka Głąb
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Swoje pierwsze żeglarskie kroki stawiałem
w wieku 5 lat w szkółce żeglarskiej YK Stal, potem
w Mechelinkach. Początkowe lata to była beztroska
zabawa z trenerką Magdą i skromniutkie początki
w pierwszych regatach w wieku 8 lat. W tym roku
zdobyłem 2 punkty w Pucharze Polski!
W wieku 9 lat ścigałem się już cały sezon,
a rodzice obiecali mi, że jeśli zakwalifikuję się do
Mistrzostw Polski grupy B, to kupią mi własną,
licencyjną, regatową łódkę. I tak się właśnie
stało. Dostałem mojego Marlina z super unikalną,
brokatową ławeczką i klasowym osprzętem.

MAUR YC Y KOSMOWSKI
Cześć. Nazywam się Maurycy Kosmowski
i uwielbiam się ścigać na Optimiście. Mój ostatni
sezon w grupie B był bardzo udany. Zakończyłem go
zdobyciem tytułu vice-mistrza Polski PSKO grupy
B w Giżycku. Zdobyłem również drugie miejsce
w Mistrzostwach PSKO do lat 11 w Złocieńcu.
W Pucharze Polski klasy Optimist grupy B w 2020
zająłem szóste miejsce.
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Na kolejny rok miałem już swój konkretny
sportowy cel, czyli miejsce w pierwszej setce
zawodników grupy B. Poza treningami z klubowym
trenerem miałem okazję trenować w Hiszpanii
z trenerami Dominikiem Schuttą i Krzysztofem
Kociędą. Wyszło bardzo dobrze, bo jako 10-latek
skończyłem sezon na 27 miejscu w rankingu grupy
B, choć nadal sporo brakowało do czołówki grupy B.

Przed sezonem 2020 przeszedłem do Klubu
sportowego AZS AWFiS Gdańsk. Miałem nieliczne
okazje trenować także z Ewą Lewandowską,
późniejszą brązową medalistką Mistrzostw Europy.
Niestety na pierwszym treningu popłynęła tak
szybko, że nie zdążyłem się jej nawet dobrze
przyjrzeć. To pokazało mi jak dużo pracy przede
mną. Na szczęście mam przyjemność trenować
pod okiem tych samych trenerów: Adama Paszka
i Karola Jączkowskiego. Na sezon 2020 miałem
wspaniałe cele i plany. Części planów treningowych
nie udało się zrealizować z powodu pandemii
i pewnych braków nie zdążyłem nadrobić, choć
bardzo chciałem.
Żeglarstwo regatowe to dla mnie świetna
zabawa, wyjazdy w fajne miejsca w Polsce
i Europie. To także poznawanie innych zawodników.

Z niektórymi z nich się zaprzyjaźniliśmy i pozostajemy
w kontakcie także poza regatami czy zgrupowaniami.
Sam dużo trenuję i mam nadzieję na występy
z godłem Polski na piersi. Na bieżąco można
obserwować moje poczynania i optymistyczne
ciekawostki na https://www.facebook.com/
MaurycyKosmowskiOptimistRacing.
Poza żeglarstwem lubię hulajnogę wyczynową,
narty zjazdowe, podróże i oczywiście gry
komputerowe.
Moim optymistycznym koleżankom i kolegom,
z którymi rywalizowałem do tej pory gratuluję.
Trenerom dziękuję i proszę o więcej. Wszystkim
regatowym żeglarzom życzę wielu sukcesów.

Zdjęcia: Artur Palka
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samego roku zimą poleciałam na zgrupowanie do
gorącej Hiszpanii.
Moją pierwszą Trenerką była Kasia Dłutowska
- trenerka, dzięki której pokochałam ten sport!
Sezon 2020 miał być dla mnie szkoleniowym,
nie nastawiałam się na regaty. Jednak udało
mi się w tym roku wystąpić na kilku imprezach
i nawet stanąć na podium! Do tego będąc często
najmłodszym zawodnikiem regat! Najbardziej lubię
gdy jest duży wiatr i fale :)
Julia Żórawska
POL 2035

JUL IA ŻÓR AWSK A
Mam na imię Julia i mam 7 lat. Pływam w klubie
Opti CWM Gdynia od 2 lat.
Moją przygodę rozpoczęłam w wieku 5 lat, kiedy
mama spytała mnie, czy nie bałabym się pływać
na takich łódkach, odpowiedziałam, że nie! I tak
tydzień później zjawiłam się pierwszy raz w klubie
na półkoloniach. Już następnego dnia wiedziałam,
że chce pływać częściej i częściej :) Jeszcze tego
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START MAŁYCH OPTI MISTRZÓW
O zaletach uprawiania żeglarstwa wie każdy,
kto choć raz, choćby na chwilę, wybrał się w rejs
pod żaglami. Odkąd pamiętam w mojej rodzinie
zawsze była jakaś łódka z żaglem. Nestorem
żeglowania był mój ojciec. To on w 1954 roku
kupił poniemiecki jacht P-7 (taki kajak z żaglem)
i zaczął ćwiczyć zwroty na Martwej Wiśle. Potem
żeglowałem ja, a po mnie mój syn. Czas płynął,
jachty się zmieniały, dzieci się rodziły i też
chciały żeglować. Siłą rzeczy, gdy moje wnuczki
z niemowląt przeistoczyły się w przedszkolaki,
zaczęliśmy się zastanawiać nad ich żeglarską
edukacją, a że mieszkamy od wielu lat w Gdyni, to
o Martwej Wiśle, jako akwenie edukacyjnym trzeba
było zapomnieć.
Gdynia to miasto z morza i marzeń. Dodałbym
do tego żagle, które łączą morze z marzeniami. Bez
Gdyni historia polskiego żeglarstwa nie zaistniałaby.
Pamiętam ojca, który w listopadzie 1966 r. pojechał
do Gdyni (mieszkaliśmy wtedy w Gdańsku), tylko
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po to, by zobaczyć przygotowany do rejsu jacht
Leonida Teligi „Opty”. Pamiętam z jakim przejęciem
opowiadał potem, co widział i kogo spotkał,
a spotkał samego kapitana Teligę.
Jest w Gdyni kilka szkółek dla adeptów
żeglarstwa, ale nie miałem pojęcia, do której
nasze dziewczynki zapisać, w której byłoby im być
najlepiej, i z którą chciałby się związać na dłużej. Nie
chciałem się w tym wyborze zdawać na przypadek.
O zdanie zapytałem zaprzyjaźnionego żeglarza,
wieloletniego kapitana „Zawiszy Czarnego”
Waldka Mieczkowskiego, a ten wysłuchawszy
mnie, bez chwili wahania polecił Klub OPTI. Inny
mój przyjaciel, także kapitan jachtowy, Leszek
Szczechula potwierdził wybór, więc nie miałem już
wyjścia, wybór był oczywisty.

Nasze maluchy na pierwsze zajęcia w Klubie
OPTI prowadzonym przez żeglarza pana Arka
Komorowskiego poszły późną jesienią. Poszły
na nie z pewną rezerwą i sam byłem zaskoczony,
jak szybko ta rezerwa stopniała, i jak błyskawicznie
wnuczki odnalazły się w swojej grupie. Chyba
dobrze się stało, że ich żeglarskie wychowanie nie
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zaczęło od zejścia na wodę i od razu próby radzenia
sobie z żaglami i wiatrem, jak to bywa na letnich
kursach i obozach żeglarskich, ale od marszobiegów
i ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu, od gier
na hali, które uczyły życia w zespole i nauki pływania
na basenie. Na żagle i pierwsze nieśmiałe pływania
w naturalny sposób przyszła pora wiosną. Wówczas
moje wnuczki nie wyobrażały sobie już tygodnia bez
zajęć w klubie.
Wszystko co napisałem nie miałoby znaczenia,
gdyby nie wspomnieć o pani Kasi Dłutowskiej,
głównej sprawczyni zapału moich wnuczek do
uprawiania żeglarstwa, wychowawczyni, trenerki
i dobrego ducha żeglarskiej edukacji.
Co ta piękna i zawsze uśmiechnięta kobieta
ma w sobie jeszcze, prócz wiedzy pedagogicznej
i umiejętności żeglarskich nabytych w Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku, że dzieciaki
już po pierwszych zajęciach przepadają za swoją
trenerką, tego do końca nie wie nikt. Ale jedno jest
pewne, ona ma to COŚ! Po ponad dwóch latach
zawożenia wnuczek na treningi i przypatrywania

się czasami zajęciom, wiem, że pod jej okiem Iga
i Maja są bezpieczne i szczęśliwe. To COŚ u trenerki
Kasi, tajemniczego i nadzwyczajnego, co sprawia,
że dzieciaki pod jej opieką tak łatwo i bez strachu
podejmują się trudnej nauki żeglowania sprawia,
że rodzice i dziadkowie nie przeżywają katuszy, gdy
przez lornetki widzą, jak na Zatoce ich paroletnie
szkraby wpadają do wody uparcie ćwicząc wywrotki
i zwroty przez rufę. Jest trenerka Kasia wielkim

i Majki, moich wnuczek, widzę, jak się dzięki pani
Kasi Dłutowskiej pięknie się rozwijają, stają się
mądrzejsze i dzielniejsze. Oby więcej w Polsce było
takich klubów, jak Opti i w każdym z nich takich
trenerów, jak pani Kasia Dłutowska.
Waldemar Chyliński

przyjacielem dzieci, a zarazem ich świetną kumpelą
w nauce i zabawie. Nakrzyczy gdy trzeba, przytuli
widząc łzy i pochwał nie szczędzi, gdy wszystko
idzie jak należy. Wychowuje nie tylko świetnych
żeglarzy, ale przede wszystkim uczy ich radzenia
sobie w trudnych, nie tylko żeglarskich, ale też
życiowych sytuacjach. Wymagając od przyszłych
mistrzów żeglarstwa i życia, jest jednocześnie dla
nich najlepszym druhem, takim na dobre i złe. Spod
jej ręki wychodzą kolejne pokolenia odważnych,
mądrych i dzielnych ludzi. Na przykładzie Igi
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PUCHAR GDYNI - III ELIMINACJA DO ME I MŚ
FOTORELACJA - WOJCIECH LEWANDOWSKI
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KS AZS AWFIS GDAŃSK DRUGIM KLUBEM?
Zupełnie nieoczekiwanie rok, który wyglądał
początkowo na stracony okazał się naszym
wyjątkowym. Sezon rozpoczęliśmy od licznych
zwycięstw i miejsc na podiach w grupie B.
Równolegle zmagania w starszej grupie były miłą
niespodzianką bo udało nam się po raz pierwszy
wygrać kwalifikacje do ME oraz MŚ i to już po dwóch
z trzech eliminacji. Nie spoczęliśmy na laurach
i dalej ciężko trenowaliśmy. Druga część sezonu
to starty głównie w imprezach mistrzowskich.
Pod nieobecność trenera Adama, który uczestniczył
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
rodzice zawodników grupy B pojechali do Złocieńca
o czym opowiedział nam Kuba Marjański.

MPSKO do lat 11-tu
Na Mistrzostwa PSKO do lat 11 w 2020 roku
w Złocieńcu pojechaliśmy w składzie Emilka
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Paszek, Blanka Sójkowska, Maurycy Kosmowski,
Jasiu Marjański oraz ich rodzice. Tym razem wyjazd
musiał się odbyć bez obecności trenera Adama
Paszek (który był na regatach grupy A), jednak

on był z nami mentalnie cały czas. Ustawienia
takielunku przed każdym zejściem na wodę,
były konsultowane i akceptowane przez trenera
Adama. Chociaż zawodnicy na półmetku sezonu nie
potrzebowali już wsparcia w tym zakresie, jednak
rodzice woleli się konsultować, aby niczego nie
pozostawiać przypadkowi.
Jednak najpierw zaczęliśmy od rozbicia bazy
namiotowo-camperowej w na polu namiotowym.
Wybraliśmy strategiczne miejsce pomiędzy
camperami Czechów i zespołu z Iławy. Postawiliśmy
na balans pomiędzy walorami integracyjnymi,
a spokojnym zakątkiem, aby móc się odpowiednio
regenerować. Dobra strategia na początku dała nam
duży handicap w przyszłości. Wyżywienie oparliśmy
na elektrycznym grillu-opiekaczu, gdzie byliśmy
w stanie produkować od tostów przez steki z rekina
po owsiankę z grilla. Kolejna dobra decyzja.
Nasz zespół meteo przewidywał regaty słabo
wiatrowe i rzeczywiście, 6 modeli pogodowych
z których korzystaliśmy, się nie myliły. Wiało nic
w porywach do prawie nic. P.O. trenera Kuba
Marjański przed wyścigami objeżdżał nieznany nam
akwen i przekazywał zawodnikom podpowiedzi

odnośnie układu wiatru na jeziorze, co przekładało
się na korzystne decyzje, odnośnie wyboru strony
trasy.
Sędziom udało się rozegrać 3 wyścig chłopców
i 2 dziewczyn. Niestety zasada, mówiąca, że lepszy
wróbel w garści niż gołąb na dachu się sprawdziła.
Kontrowersyjne przerwanie wyścigu dziewczyn
1 dnia spowodowało, że regaty dziewczyn niestety
nie zostały zaliczone. Mimo to, wynieśliśmy dużo
nauki cierpliwości, wytrwałości i odporności
psychicznej. Tak czy siak, widać było, że żeglarstwo
i regaty to nie wszystko. Każdy spędził co najmniej 17
godzin na kąpielach i zjadł po 12 lodów. Ze Złocieńca
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przynieśliśmy jednak nie tylko wspomnienia dobrej
zabawy i doświadczenia cierpliwości, ale także
wyniki.
Mistrzostwo Polski PSKO do lat 11 w kategorii
chłopców, zdobył Jasiu Marjański, wicemistrzostwo
Maurycy Kosmowski, 1 miejsce w kategorii
dziewczyn zdobyła po 2 wyścigach Emilka Paszek,
Blanka zdobywała doświadczenie i walczyła
w połowie stawki.

W tym samym czasie, kiedy młodsi zawodnicy
godnie reprezentowali Gdańsk w Złocieńcu, grupa
A dzielnie walczyła z najlepszymi zawodnikami
z Polski podczas MPJM w Pucku. Nie zawiedli
i tym razem. Po zaciętej walce do Gdańska trafił
medal srebrny w dziewczynach. Do tej pory mamy
w kolekcji dwa srebrne i jeden brązowy medal.
Niezdobyty pozostaje wciąż kolor złoty. Podobnie
wyglądały MPSKO do lat 13-tu, z których po raz drugi
przywieźliśmy medal srebrny. Tym razem w kategorii
chłopców.
Złoto zaświeciło się natomiast po wywalczeniu
dwóch kwalifikacji do MP w Sprintach. Podczas
imprezy Volvo Gdynia Sailing Days zmierzyliśmy
się z najlepszymi zawodnikami w formule SPRINT
czyli piętnastominutowe, krótkie wyścigi. Walka
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do końca zaowocowała zwycięstwem po raz trzeci
z rzędu. Tu należą się wielkie podziękowania dla
trenera Karola Jączkowskiego, który kolejny
raz zaopiekował się naszymi zawodniczkami
pod nieobecność trenera klubowego. W tym czasie
trener Adam i Filip uczestniczyli w najważniejszych
regatach sezonu grupy B. MPSKO w Giżycku to
zawsze dobra zabawa i profesjonalna organizacja.
Cieszymy się, że również z tych regat przywozimy
tytuł mistrzowski, którego nigdy wcześniej nie
zdobyliśmy.

We wrześniu oczywiście wybraliśmy się do
Dziwnowa na MMPSKO. To miejsce zawsze wzbudza
respekt wśród zawodników i trenerów nie tylko
z faktu, że rozgrywane są na otwartym morzu, ale
przede wszystkim dlatego, że przyjeżdżają na nie
najlepsi zawodnicy z całego świata. W tym roku nie
było inaczej i pomimo licznych restrykcji w Europie
gościliśmy zawodników ze Szwecji, Niemiec, Czech
czy Włoch na czele z mistrzem Europy Alexem
Demurtasem. Najlepszym z Polaków okazał
się zawodnik naszego klubu. FIlip Marjański
o włos otarł się o zwycięstwo w tych prestiżowych
regatach zajmując ostatecznie 4 miejsce i tracąc
jedynie 2 punkty do zwycięzcy. Podczas ceremonii
zakończenia odebraliśmy również trofea za zeszły

rok w zmaganiach Pucharu Polski zarówno w grupie
A jak i B. Tymi regatami zakończyła się w dużej mierze
rywalizacja klubowa. Ku naszemu zdziwieniu, ale
i niezmiernej radości wspięliśmy się na II miejsce
w rankingu wszystkich klubów w Polsce (na blisko
100 sklasyfikowanych). To niezwykłe osiągniecie jak
na tak młody klub.
Końcówka sezonu to liczne treningi, a pośród
nich te, które dostarczają najwięcej emocji i radości.
Zmagania drużynowe od zeszłego roku, kiedy to
po raz pierwszy wystartowaliśmy w Charzykowach
zajmując 4 miejsce, nie ustępowały z myśli
zawodników. Chęć poprawienia wyniku i rewanżu
z najlepszymi drużynami motywowała nas na tyle
mocno, że poświęciliśmy na treningi każdą okazję.
Młodzi zawodnicy ochoczo zabrali się do nauki
trudnej sztuki liczenia punktów, aby przygotować
jak najlepiej pięcioosobową reprezentację naszego
klubu do regat, które odbyły się w Iławie. Oto jak
zapamiętali to wydarzenia zawodnicy Lila i Tymon
Sochaj.

Niezapomniane #Drużynówki
czyli przykład, że walczyć należy
zawsze do końca
Drużynówki w roku 2020 były dla nas
specyficznym doświadczeniem. Złożyły się
na nie sytuacja pandemiczna i przebieg eliminacji,
w których po pierwszym dniu odpadliśmy z walki
o podium, a następnego udało nam się do niej
powrócić. Wcześnie rano, około szóstej, ruszyliśmy
do Iławy. Byliśmy dobrej myśli i chcieliśmy pobić
nasz wynik z zeszłego roku. Kiedy przyjechaliśmy
okazało się, że mamy jeszcze sporo czasu, więc
powoli, w dobrych humorach się rozpakowaliśmy
i poszliśmy do pokoi, które znajdowały się tuż
obok portu. Zjedliśmy śniadanie, zrobiliśmy
odprawę i się przebraliśmy. Później poszliśmy do
portu na spotkanie z sędziami podczas którego
dowiedzieliśmy się szczegółów w jaki sposób
zostaną rozegrane regaty. Pierwszego dnia miał się
odbyć round robin. Każdy miał się ścigać z każdym.
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szczeblu mimo, że raz z nimi wygraliśmy pierwszego
dnia. Tak skończyliśmy regaty zajmując miejsce
drugie. Ewa, Lila, Filip, Tymon, Hubert i wujek
Wojtek z KS AZS AWFiS Gdańsk wicemistrzami
Polski w regatach drużynowych! Do domów
wracaliśmy szczęśliwi i zadowoleni z poprawienia
wyniku ubiegłorocznego. Gdy wyglądało już,
że rywalizacja na wodzie zmierza ku końcowi
ze względu na wzrost zachorowań w okresie
jesiennym przyszła wiadomość, że zamieniony
organizator mistrzostw Europy potwierdził chęć
przeprowadzenia imprezy mistrzowskiej. Trener
reprezentacji Karol Jączkowski wraz Pawłem
Szczukowskim szybko zadbali o szczegóły
logistyczne i treningowe wraz z planem awaryjnym
na wypadek niespodziewanych okoliczności.

Wyniki podzieliły drużyny na grupę złotą i srebrną.
Wyścigi tego dnia nie poszły nam najlepiej, nie
mogliśmy się ze sobą zgrać i po nieudanych
wyścigach wylądowaliśmy jako pierwsi w srebrnej
grupie. Byliśmy załamani. Każdy uważał, że zawalił
i nie mieliśmy ochoty na wygłupy . Nasz wujkotrener, który się nami opiekował cały czas próbował
nas pocieszyć i zmotywować, w końcu mu się udało.
Momentem zwrotnym była wiadomość, że zwycięzca
srebrnej grupy wciąż jeszcze może wygrać regaty.
Pojawiło się światełko nadziei. Wszyscy się wtedy
mocno zmotywowaliśmy i postanowiliśmy walczyć
do końca. Wygraliśmy rywalizację w srebrnej
grupie co nie było łatwe, ponieważ za przeciwników
mieliśmy np. pierwszy zespół z Gdyni, i ostatniego
dnia mogliśmy walczyć o podium. Były to trudne,
nawet bardzo trudne wyścigi z przeciwnikami
wysokiej klasy, lecz postanowiliśmy wspinać się
po drabinie zwycięstw, aż na sam szczyt. Zatrzymał
nas dopiero ostatni szczebel zajmowany przez CHKŻ
Chojnice 1. Nie dali nawet postawić nogi na ich
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Reprezentacja intensywnie trenowała i dzielnie
walczyła co zaowocowało historycznym wynikiem
nie tylko dla naszego klubu, Gdańska, ale przede
wszystkim Polski. Z Mistrzostw Europy w Portoroż
w Słowenii przywieźliśmy brązowy medal.
KS AZS AWFiS Gdańsk

PUCHAR OPTI - REKORDOWE REGAT Y
Puchar Opti rośnie w siłę, w 19 już regatach
rozgrywanych w 2020 r. udział wzięło 185
zawodników z Polski i Czech. Podczas dwóch dni
regat udało się rozegrać osiem wyścigów. Regaty
były dofinansowane przez Miasto Gdynia.
W grupie B zwycięzcą został Bartosz Peczka
MKŻ Żnin, przed Idą Kocięda Opti CWM i Janem
Marjańskim KS AZS AWFiS Gdańsk. W grupie A
zwyciężył Filip Nosol przed Polą Schmidt i Jeremim
Szczukowskim wszyscy z CHKŻ Chojnice.
Klasyfikacja dziewczyn gr A:
1. Pola Schmidt CHKŻ Chojnice
2. Olga Wietek YKP Gdynia
3. Ewa Lewandowska KS AZS AWFiS Gdańsk

Klasyfikacja chłopców gr A:
1. Filip Nosol CHKŻ Chojnice
2. Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice
3. Michał Jaroszek Baltic Dziwnów
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Klasyfikacja dziewczyn gr B:
1. Ida Kocięda Opti CWM Gdynia
2. Emilia Paszek KS AZS AWFiS Gdańsk
3. Hanna Rogowska TKŻ Toruń
4. Zofia Glaza Opti CWM Gdynia
5. Maja Harasimowicz Krzysztofiak
Baltic Dziwnów
6. Maja Komorowska Opti CWM Gdynia
Klasyfikacja chłopców gr B:
1. Bartosz Peczka MKŻ Żnin
2. Jan Marjański KS AZS AWFiS Gdańsk
3. Kacper Kibersza Stal Gdynia
4. Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin
5. Francisek Burda JK Ceska Lipa
6. Maurycy Kosmowski
KS AZS AWFiS Gdańsk

Rywalizację O’pen Skiffów wygrał Max Berliński
MKŻ Arka Gdynia, przed Maksymem Kowalewskim
Akademia Żeglarska Prestige i Darią Pedowską
OKŻ Junga Olsztyn.
Klasyfikacja O’PEN SKIFF U13
1. Daria Pedowska OKŻ Junga Olsztyn
2. Natasza Tarnawska MKŻ Arka Gdynia
3. Julianna Ponto MKŻ Arka Gdynia
OPEN SKIFF U15
1. Max Berliński MKŻ Arka Gdynia
2. Maksym Kowalewski
Akademia Żeglarska Prestige
3. Krzysztof Królik Sail&Ski Klub Warszawa
Rozdano również puchary w klasyfikacjach
dziesięciolatków, dziewięcio i ośmio:)
Dziewczynki 10 lat
1. Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia
2. Emilia Paszek KS AZS AWFiS Gdańsk
3. Alicja Saj YK STAL Gdynia
Chłopcy 10 lat
1. Frantisek Burda JK Ceska Lipa
2. Konrad Czech OPTI CWM Gdynia
3. Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia
Dziewczynki 9 lat
1. Miła Faust MKŻ Arka Gdynia
2. Magdalena Łysik MKŻ Arka Gdynia
3. Maria Wojcieszyńska LKS Charzykowy
Chłopcy 9 lat
1. Kamil Roman GKŻ Gdańsk
2. Piotr Tutkowski YK STAL Gdynia
3. Tomasz Tracz PORT Mechelinki
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Dziewczynki do 8 lat
1. Ola Kosowska OPTI CWM Gdynia
2. Marysia Januszewska YK STAL Gdynia
3. Julka Żórawska OPTI CWM Gdynia
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył:
1. KS AZS AWFiS Gdańsk
2. Opti CWM Gdynia
3. YK STAL Gdynia
Najmłodszą zawodniczką regat została Julia
Żórawska Opti CWM Gdynia, która ukończyła
regaty na 122 miejscu.
Dziękujemy sponsorom:
Livolo, Morska Agencja Gdynia, Tarnawski.pl,
Marcin Zabiegałowski, OSŻMW, Antaro oraz
partnerom: YKP Gdynia, CWM, Agsama, Aquatom,
wszystkim rodzicom klubu Opti CWM, którzy
pomogli przy regatach, Trenerom oraz Zuzi,
Weronice, Alanowi i Piotrowi!!!
Zdjęcia: Wojciech Lewandowski
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VECTOR SAILS CUP 2020
LOTOS NORD CUP GDAŃSK 2020
wiatru, momentami nawet niemal sztormowego, ale
dzieci nawet wtedy poradziły sobie świetnie.

OPTIMIŚCI LUBIĄ JAK WIEJE
W pierwszy dzień wyścigów w ramach Vector
Sails Cup najmłodszym żeglarzom trafiły się
naprawdę trudne warunki. Siła wiatru wynosiła 17
węzłów w szkwałach do 25 węzłów, czyli 6 w skali
Vector Sails Cup 2020. Morskie wyzwanie dla
Optimistów zakończone.
W dniach 30 czerwca - 2 lipca na wodach
Zatoki Gdańskiej w ramach LOTOS Nord Cup
Gdańsk 2020 odbywały się regaty Vector Sails Cup
dla najmłodszych żeglarzy. W przeciwieństwie do
poprzednich startujących klas zawodnicy startujący
na Optimistach mieli więcej szczęścia. Nie zabrakło
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Beauforta. Było mnóstwo balastowania, wywrotki
i czerpanie wody na dwa czerpaki. Młodzi żeglarze
jak zwykle mężnie stawili czoło tym warunkom,
choć nie wszystkim udało się na czas dopłynąć do
mety.
- Mocny wiatr jak pierwszego dnia to moje
zdecydowanie ulubione warunki. – opowiadała
Lila Sochaj z KS AZS AWFiS Gdańsk. - Jestem

wytrzymała, mam mocne mięśnie i nie jest to
dla mnie problem wybalastować łódkę. A to było
najważniejsze i dało mi przewagę.
I tę przewagę udało się Lili utrzymać do samego
końca, bo wygrała bezkonkurencyjnie całe regaty
w grupie OPP A. W klasyfikacji chłopców w grupie
A pierwsze miejsce zdobył jej kolega z klubu Filip
Marjański.

WYŚCIGI BLIŻEJ BRZEGU

Nautica, Helly CODE ZERO, Sailovni i Artexshop.

W drugim dniu wyścigów klasy Optimist komisja

pl. Następnie rozegrano drugi w historii gdańskich

sędziowska regat zdecydowała o usytuowaniu trasy

regat Sol Marina Race, czyli wyścig dla trenerów,

bliżej brzegu. Boje były ustawione w odległości

rodziców i mastersów. Opiekunowie, dopingowani

zaledwie kilkudziesięciu metrów od linii plaży.

przez

Dzięki temu, mimo trudnych morskich warunków,

na Optimistach wody Wisły Śmiałej finiszując przy

wyścigi mogli ukończyć także najmłodsi zawodnicy.

nowej inwestycji Sol Marina.

swoich

podopiecznych,

przemierzali

Niektórzy nawet zatęsknili za większymi falami
i wyjściem w morze.

Doskonały przykład jak mają walczyć dała
swoim podopiecznym Basia Strzyżewska, trenerka
Po sportowych emocjach przyszedł czas

z AZS Uniwersytet Warszawski, która przyjechała

na nieco więcej rozrywki. Najpierw organizatorzy

na LOTOS Nord Cup Gdańsk z sześciorgiem

rozlosowali wśród zawodników ponad 100 nagród

zawodników. Zwyciężyła II Sol Marina Race, chociaż

rzeczowych od hojnych sponsorów; Vector Sails,

na Optimistach nie pływa już od dawna.
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– Wracają miłe wspomnienia. Zdarza mi się
potrenować z dziećmi, żeby pokazać im pewne

współczynnik 1.6.

techniczne elementy, ale z Optimista zeszłam 20 lat

- To były trzy dni bardzo intensywnych

temu – tłumaczyła po wyścigu trenerka. - Bardzo

i wymagających wyścigów. - podsumowuje Vector

się cieszę, że mogłam się pościgać. Dla zwycięstwa

Sails Cup Tomasz Sawukinas, sędzia główny

istotne było szybkie wyjście ze startu. Trzeba było

zawodów na LOTOS Nord Cup Gdańsk - Było to dla

też żeglować cierpliwie i spokojnie czekać na wiatr.

najmłodszych zawodników olbrzymie wyzwanie, ale

Konkurenci najeżdżali z góry i z dołu, ale udało mi

po to są takie regaty. Trzeba raz w roku przyjechać

się swoją konsekwencją wygrać. Naprawdę świetna

i przekonać się, że inaczej wygląda wiatr, woda

zabawa.

i pływanie w warunkach naprawdę morskich.

WYGRYWAJĄ OSTRZY I SZYBCY
Ostatniego dnia wyścigów wiatr zelżał do
8-16 węzłów i po dwóch dniach eliminacji dzieci
przystąpiły do ostatecznej rywalizacji na głębszych
morskich wodach. Wszyscy starali się jak najlepiej
wypaść, bo to ważne zawody. Regaty Vector Sails
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Cup dla OPP B w rankingu do Pucharu Polski mają

Pierwsze miejsce w grupie B zajęła Emilia
Paszek z KS AZS AWFiS Gdańsk, a w klasyfikacji
chłopców najlepszy był Karol Gaj z TS Kuźnia
Rybnik.
- Udało mi się wygrać regaty LOTOS Nord Cup
Gdańsk w klasie Optimist! – cieszyła się po rozdaniu
nagród Emilia. - Może dlatego, że to mój akwen

i chcą pływać na morzu, nie tylko na jeziorach. Ale
ponieważ jesteśmy z Warszawy, to zwykle trenujemy
na Zalewie Zegrzyńskim. Za parę dni tu w Górkach
Zachodnich zaczynamy zgrupowanie i już zaczynamy
się przygotowywać do kolejnych LOTOS Nord Cup
Gdańsk, na których na pewno nas nie zabraknie.
Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku
i stronę www.nordcup.pl
i dużo na nim trenuję. Przez te trzy dni miałam dobrą
prędkość, ostrość i dobrze mi się pływało wtedy,
kiedy wiało mniej i wtedy kiedy wiało bardziej.
Trenerka Basia Strzyżewska, która na tych
regatach jest już trzeci raz, podsumowuje:
- Dzieci zrobiły bardzo duży postęp, jestem

Film relacjonujący wyścigi w klasie Optimist:
https://youtu.be/q3D0Juq0ZN4
Organizatorami regat LOTOS Nord Cup Gdańsk
2020 są: AZS Galion i Yacht Club Gdańsk.
Sponsorem tytularnym regat LOTOS Nord Cup
Gdańsk jest Grupa LOTOS.

z nich bardzo zadowolona, bo cały czas się rozwijają
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MISTRZOSTWA EUROPY 2020 - PORTOROŽ!
Impreza, która zostanie na długo
w mojej pamięci. Subiektywnym okiem oceniam
ją za najtrudniejszą i najdziwniejszą imprezą
na świecie. Pierwsze od czego należy zacząć
to fakt, że była to jedyna Mistrzowska impreza
w sezonie 2020. W konsekwencji regaty zgromadziły
najlepszych zawodników ze Świata. Podwójną
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trudnością był fakt, że najlepsze federacje wysyłały
podwójną reprezentację, ponieważ tylko czekały
na wolne miejsca Państw z utrudnionym przyjazdem
z powodu COVID. Zwykle masz do pokonania 5ciu:
ITA, FRA, SUI, ESP itp. tym razem zadanie było
podwójnie trudne. Było ich dwa razy więcej!
Zanim te wielkie regaty się jednak zaczęły
należy wrócić do początku. Najlepszym miejscem do
przygotowania reprezentacji w Polsce, na akwenie
zbliżonym do Portorož był moim zdaniem Puck.
Chodź te miejsca się jednak różnią, to nie zawiodłem
się. Spędziliśmy prawie cały wrzesień w Pucku. Jak
sobie przypominam poza kilkoma deskarzami, przez
cały okres byliśmy sami. Bardzo mi to odpowiadało.
Puck we wrześniu jest niesamowity. Od tego czasu
zrozumiałem, że muszę tam spędzać wrzesień co
roku.... Co do samej pracy w Pucku to zrobiliśmy
tam niemożliwą liczbę kilometrów. Szukaliśmy

prędkości, techniki prowadzenia na każdej
fali. Wiedziałem, że musimy żeglować szybko,
bo inaczej przepadniemy. Postawiłem na współpracę
z Mariuszem Juszczakiem. Przygotował dla Nas 10
żagli, różne modele. Celowo były nieoznaczone,
żeby zawodnik nie miał wcześniejszych uprzedzeń
i przekonać na czym żegluje. Do wniosków
dochodziłem tygodniami. Nawet jak kładłem
się spać to w głowie miałem profile tych żagli
i przesuwający się środek ożaglowania..
Zanim wyjechaliśmy do Słowenii to byłem już
zdrowo zmęczony, ale nie miało to konsekwencji.
Powodem była rewelacyjna praca Team Leadera,
a był nim Paweł Szczukowski. Najkrócej mówiąc
ogarnięte było wszystko: przeglądy, ubezpieczenie,
serwis auta i przyczepy, przepisy COVIDOWE,
korespondencja z organizatorem, zabukowane
apartamenty na dni treningowe, zaliczki i rozliczenia.
Tak naprawdę jedyne co musiałem to spakować

swoją torbę i upewnić się, że mam wszystko. Życzę
każdemu trenerowi, żeby miał taki komfort.
Po przyjeździe na miejsce od razu czułem
potrzebę zaproszenia innych ekip na wspólne
ściganie. Potrzebowaliśmy konfrontacji, zobaczyć
w którym miejscu jesteśmy. Miałem teoretycznie
kilka dni jeszcze na reakcję. Zawodnicy od razy
żeglowali dobrze, nawet bardzo dobrze. Udało się
zachować odpowiednie proporcję między pracą,
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a regeneracją. W praktyce na nikim nie robiło to
wrażenia, tam wszyscy żeglowali bardzo dobrze!
Poza zespołami z Europy ścigaliśmy się
z ekipami z Brazylii, Hong Kongu, Tajlandii i Republiki
Południowej Afryki. Trenowaliśmy na wodzie
z zawodnikami UKR, ISR, BUL, THA, MLT. Pomimo
dobrej dyspozycji, wiedziałem że prócz umiejętności
będziemy potrzebować też odrobiny szczęścia, by
zająć dobre lokaty. Tak też było.

żadnej. W trakcie trwania regat organizatorzy
stworzyli strefę dla zawodników tzw. „Bubble”.
Nikt poza osobami z akredytacją nie mógł wejść
do środka. W praktyce każde wejście do strefy
było z pomiarem temperatury. Organizatorzy byli
ekstremalnie konsekwentni. Jak pamiętam to mi

Regaty zaczęliśmy spokojni. Cokolwiek się
miało zdarzyć wszyscy czuli, że zrobiliśmy co
było w Naszej mocy. Gwarancji jednak nie było

mierzono temperaturę 15 razy dziennie. Każde
wyjście na kawę, do sklepu, do pontony czy hotelu
kończyło się badaniem.
W konsekwencji istniał regulamin, że jeśli
pomiar będzie kilkukrotnie niewłaściwy to cała
reprezentacja idzie na kwarantannę i kończy regaty.
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Samą rywalizację wspominam na absolutnie
wysokim poziomie. Jak wspomniałem nigdy
wcześniej nie widziałem takiego poziomu rywalizacji
młodych ludzi. Zarówno u chłopców jak i dziewcząt.
Poziom był niemożliwe wysoki. Kibicom w Polsce

ciężko to sobie nawet wyobrazić. Na każdym starcie
chłopców to się aż „gotowało”. Adrenalina strzelała
jak szampan w Sylwestra. Liczba żółtych kartek
w bezpośredniej walce na starcie jest zbliżona to
ilości kilometrów z Portorož do Chojnic. Gdzieś te
wszystkie emocje walczaków musiały mieć ujście.
Dziewczyny były nieco bardziej stonowane, ale
równie zawzięte. Miejsce po zawietrznej na starcie
znikało w mgnieniu oka. Każda z nich wiedziała
po co tam przyjechała.

Ostatecznie okazało się, że:
- Ewa Lewandowska została
brązową medalistką Mistrzostw Europy
- Natalia Kilar 36 (złota grupa)
- Jeremi 51 (złota grupa)
- Filip 88 (srebrna grupa)
- Michał 89 (srebrna grupa)
Dziś pisząc tę relację po 7 miesiącach to
widzę tylko miejsca, suche wyniki. Opiszę Wam jak
pamiętam tą ekipę po swojemu.
Ewa Lewandowska to była w takiej formie,
że mogło się skończyć złotem. Żeglowała
ekstremalnie szybko i mądrze, zdecydowanie była
skupiona na celu i wiedziała co tam robi.
Natalia Kilar była najbardziej odważną
i ryzykowną dziewczyną w całej stawce. Jak ona
w swoim planie wymyśliła sobie start z PINU to tak
było. Nie wydawała reszty.
Jeremi Szczukowski miał rewelacyjne
momenty. Do teraz pamiętam, jego drugi wyścig
jak z każdą sekundą awansował z każdym metrem
coraz wyżej. Tuż przed metą byłem pewien, że wygra
ten wyścig. Ostatecznie zmianki rodem z Charzy
spowodowały ze dojechał 5ty.
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na centymetry, przeciwnicy byli równie zawzięci.
Bywało różnie, ale serce zostawione.
Dobijając do brzegu tej relacji zachęcam
trenerów do wyjazdów na Mistrzostwa. Przeżyjecie
emocjonalny roler coster i wrażenia pozostaną
z Wami na długo. Cenię sobie ten wyjazd. Jest to
możliwość rozwoju zawodowego. Konfrontacja ze
Światowym poziomem wyszkolenia zawodoników
to „okno na świat”. Można się wiele nauczyć.

Filip Nosol był debiutantem na takiej imprezie.
Z racji, że się dobrze znamy przed wyścigami
wyczuwałem przyśpieszony puls. Dostrzegli to
również arbitrzy we wczesnej fazie zawodów
i zarobił żółtą kartę. Każdy jego kolejny start był
ekstremalnie trudnym wyzwaniem. Później dołączył
do niego Jeremi i razem nosili te ciężary.
Michał Jaroszek lubił starty z pinu, ale nie był
jedyny. Każdorazowo kończyło się to ostrą walką
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Kończąc tę opowieść to morał jest taki, że medal
zdobywała Ewa Lewandowska. Natomiast odciski
palców na tym medalu mają wszystkie dzieciaki
z listy powyżej. One stworzyły zespół, atmosfera
była wręcz rodzinna. Ekipa zna się już bardzo długo
i mogła na sobie polegać. Była dla siebie wsparciem
i fajnie było być tego częścią.
Trzymajcie się!
Karol Jączkowski
Zdjęcia: Wojciech Lewandowski

PANDEMICZNE MISTRZOST WA
W roku 2020 eliminacje na Mistrzostwa Świata

więc wszyscy najlepsi ze swoich krajów pojechali

i Europy pomimo trudności zostały rozegrane i, jak

na Mistrzostwa Europy. Podobnie było i w naszym

co roku, zostało wyłonionych 12 osób: 3 dziewczyny

przypadku, ale parę osób w ogóle wycofało się

i 9 chłopców. Jednakże w rezultacie na Mistrzostwa

z wyjazdu, gdyż do końca nie było wiadomo czy

Europy pojechało tylko pięciu reprezentantów.

mistrzostwa się odbędą.

Mistrzostwa Świata na Gardzie zostały odwołane,
Z naszego kraju do Słowenii, do Portoroź
pojechali: Filip Nosol, Jeremi Szczukowski, Michał
Jaroszek, Natalia Kilar oraz ja, pod świetnym
okiem trenera Karola Jączkowskiego i team lidera
Pawła Szczukowskiego. Dojechaliśmy na miejsce
szybciej niż planowaliśmy, gdyż jako Polska
byliśmy wówczas na zielonej liście w Słowenii,
co oznaczało, że nie musieliśmy robić testów
na obecność koronawirusa. A sytuacja na granicach
była dynamiczna od końca września. Na szczęście
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dojechaliśmy bez problemów. Przez pierwszy

na dachu głównego budynku. Zupełnie inaczej niż to

tydzień trenowaliśmy na miejscu zarówno sami jak

bywało w minionych latach. Pozytywną zmianą była

i z innymi krajami. Mieszkaliśmy wówczas w miejscu

natomiast liczba kibiców, którzy tłumniej niż zwykle

z bardzo ładnym widokiem na akwen. Widzieliśmy

nas wspierali :)

kierunek, siłę i szkwały wiatrów. W porcie mieliśmy
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własny kawałek placu z naszą flagą. Parę dni

Dni podczas regat minęły podobnie jak dni

przed rozpoczęciem regat przeprowadziliśmy

treningowe. Pobudka, śniadanie, przebranie się

się do hotelu, w którym wszystkie kraje miały

oraz pójście do portu. Przed wejściem mieliśmy

zakwaterowanie. Muszę powiedzieć, że wszystko mi

sprawdzaną temperaturę i musieliśmy mieć

się tam podobało: urocze miejsce, widoki z ośrodka,

maseczkę oraz identyfikator, który dostaliśmy

ale najlepsze to było jedzenie. Duży wybór

wcześniej. Nikt poza trenerem i nami nie miał prawa

przepysznych rzeczy :). Na 2 dni przed rozpoczęciem

wejść do portu. Na wodę schodziliśmy grupami.

mistrzostw byliśmy na pomiarach, które nie przeszły

Zależnie od dnia najpierw żółta grupa dziewczyn

bez problemu, gdyż opętniki masztu wytarły się od

lub chłopaków, potem niebieska itd. Myślę, że każdy

intensywnego pływania robiąc za dużą przestrzeń,

się stresował, bo chciał wypaść jak najlepiej, ale

więc musieliśmy je wymienić. Dzień przed regatami

miła atmosfera te nerwy łagodziła. Podczas całych

było rozpoczęcie, na które mógł przyjść tylko trener

mistrzostw odbyło się 7 wyścigów przy zmiennym

i wybrany zawodnik, który po wczytaniu swojego

wietrze, jednak trochę przewidywalnym, zależnie

kraju wnosił flagę, którą następnie zostawiał

od jego kierunku. Udało mi się przypłynąć w nich

czekaliśmy na oficjalne wyniki… Z drugiej strony i tak
miałam ogromną radość razem z trenerem Karolem
z brązowego medalu i cieszyłam się, że mogłam
godnie reprezentować kraj w tak dziwnym
czasie, a samo zakończenie było tak nietypowe,
że na pewno zapamiętam to wszystko na długo
Życzę wszystkim młodym żeglarzom, żeby
udało wam się kiedyś pojechać na taką imprezę.
„w czubie”, oprócz jednej małej wpadki. Mogło być
o jedną więcej, gdyż pierwszego dnia po pływaniu
na wynikach zmienili moje miejsce na falstart
na czarnej fladze, jednak szczęśliwie usunęli
tą pomyłkę. Jeśli chodzi o warunki pogodowe
to były raczej słabo wiatrowe, więc troszkę też
posiedzieliśmy na wodzie. Tak było też ostatniego
dnia regat. Ten ostatni dzień teoretycznie miał być
przedostatnim według planu. Odbył się wtedy jeden

Oprócz sprawdzenia się z międzynarodową
czołówką, są niezapomniane chwile i osoby.
Właśnie na mistrzostwach rok wcześniej poznałam
Cypryjkę - Adriani Georgiou, z którą zaprzyjaźniłam
się. Wspólnie spędzałyśmy czas rozmawiając
i motywując się. Wyszło, że jesteśmy całkiem
podobne i wyśmienicie nam poszło. Również
poznałam inne osoby: ze Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Portugalii czy Izraela. Większość z nich jest

wyścig i czekaliśmy. Spędziliśmy czas wspólnie przy
pontonie śmiejąc się przy opowiadaniu różnych
historii. Jednak wiatr zamiast się rozwiewać siadł,
ale dalej czekaliśmy. Jak się później okazało sanepid
przyjechał na kontrolę. W Słowenii ogłoszono pełen
lockdown. Ostatecznie schodziliśmy krajami, by nie
było tłoku, przez prawie półtorej godziny. A następnie
usłyszeliśmy, że ten dzień jest ostatnim dniem regat.
W sumie w niedzielę zupełnie nie wiało, więc i tak
żaden wyścig by się nie odbył. Szkoda jedynie, że
samo zakończenie nie było formalnie ogłoszone.
Medale zostały rozdane po prostu po regatach
i tylko uczestniczyć miały osoby wygrywające, które
zwołano z portu, a ja finalnie na nich nie byłam,
bo zdążyłam jedynie dojść do hotelu. No i poza tym
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bardzo sympatyczna. Miło ich wspominam. Jeżeli

mi się zdobyć bluzę Słowenii, koszulkę od Hiszpanii,

pojedziecie, gdzieś na mistrzostwa, nie bójcie się

polo Portugalii oraz kurtkę Cypru.

rozmawiać z innym, mi pomogło to rozładować
napięcie przed nieznanym. Cóż wam szkodzi. A jakby

I na sam koniec szczerze Wam powiem,

co, na pewno potrenujecie angielski. Nie udałoby

że cieszyłam się ze wszystkich gratulacji

się to wszystko bez wiernych kibiców lub inaczej

za zdobycie brązowego medalu mistrzostw Europy,

KOR-u (Komitet Oszalałych Rodziców). Wspierali

ale tak w środku byłam po prostu z siebie dumna.

nas w trudnych chwilach, ale najważniejsze,

Przyznam, że to miłe uczucie. 7 lat pływania „się

że nie przeszkadzali. Żeby nikt nie pomyślał, byli

opłaciło”, ale nawet by nie musiało, ponieważ ja

też rodzice z innych krajów. Na przykład była

najzwyczajniej kocham pływać. Lubię schodzić

mama Adriani. Nikt nie chciał przegapić ważnego

na wodę przy słabym i silnym wietrze. Spróbować

momentu w życiu swoich dzieci. Oczywiście, jeśli

popłynąć według mojego planu, poprawić to czy

ktoś z nich miał taką możliwość. Na końcu regat,

ustawić sprzęt tak. Ja jestem kapitanką swojej łódki,

które zostały skrócone przez wirusa, była tradycyjna

ja decyduję, gdzie popłynę przez tą wspaniałą wodę

wymiana ubrań i gadżetów danych krajów. Bardzo

– cudowne uczucie i uwielbiam to...

chciałam się wymienić za bluzę Szwecji, jednak
każdy chciał ją dla siebie zostawić. Jednak udało
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Ewa Lewandowska POL 1827
Zdjęcia: Wojciech Lewandowski

www.blueblueteam.com.
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH - PUCK 2020
FOTORELACJA - BARTOSZ MODELSKI
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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO - IŁAWA
W dniach 2-4.10.2020 roku do Iławy zawitała
najfajniejsza forma żeglarstwa czyli Drużynowe
Mistrzostwa PSKO. Choć rok trudny dla wszystkich
to udało się zrobić fantastyczną imprezę,
do której zgłosiło się 12 drużyn. Forma regat zawsze
podgrzewa atmosferę, a organizatorzy stanęli

na wysokości zadania i zadbali o najdrobniejsze
szczegóły, aby czas spędzony w Iławie zasługiwał
na miano imprezy roku 2020!
Dobra organizacja oraz obsada sędziowska
pozwoliła rozegrać blisko 60 wyścigów w zmiennych
warunkach. Impreza w Iławie to wzór do pokazania
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jak należy przygotować imprezę rangi mistrzostw
Polski. To wszystko zasługa rodziców, sponsorów,
trenerów, którzy zawiesili wysoko poprzeczkę
i ją łagodnie przeskoczyli:)

Zachęcam wszystkich do zabawy w tę formę
regat, bo to super odskocznia od codziennego
treningu. Buduje zespół i uczy pokory!
Zdjęcia oddają pomysłowość, kreatywność oraz
walkę jaką dzieci zostawiły na wodach Jezioraka.
Iława to piękne miejsce, które wychowało wielu
dobrych żeglarzy i dalej to robi z wielkim oddaniem.

Trener Krzysztof Królik :)
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MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINTACH
VOLVO GDYNIA SAILING DAYS
FOTORELACJA - ROBERT HAJDUK
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#JestŻeglarstwoPoOptymiście
…I W TRAKCIE ;)
Jak każdy wie, sezon 2020 zaczął się nietypowo,
przytłumiony koronawirusem. Nieszczęśliwie
Garda Meeting został odwołany, a obostrzenia
utrudniały trenowanie, ale nas nie zatrzymały.
Patrząc na sytuację w kwietniu zeszłego roku,
sezon regatowy słabo wyglądał, dlatego zaczęłam
trenować z Marią Konarzewską na klasie 420
w Górkach Zachodnich, choć w planach miałam
cały sezon pływać jeszcze na Optimiście. Jednak
sytacja krajowa się ustabilizowała i możliwość
pływania regatowego wróciła do gry. Dlatego
przystąpiłam do treningów również na Optyku.
Po krótszym niż zazwyczaj, ale intensywnym
przygotowaniu do sezonu, głównie trenując
na klasie 420, wystartowałam w eliminacjach
na klasie jednoosobowej. Według mnie poszło
świetnie, ponieważ udało mi się je wygrać. Mimo
powrotu do Optimista, nie zostawiłam łódki
dwuosobowej, która bardzo mi się spodobała.
Postąpiłam wbrew przekonaniu, że pływanie
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na różnych klasach jednocześnie „wyłącza nas
z rytmu na tej jednej”. W moim przypadku można
zaryzykować stwierdzenie, że nawet pomogło.
Dobrze mi szło i miałam zabawę na obu łódkach.
Na Optimiście, po wygranych eliminacjach,
zdobyłam tytuł wicemistrzyni Polski oraz
obroniłam tytuł mistrzyni sprintów, stając się
(z czego jestem bardzo zadowolona) trzykrotną
z rzędu Mistrzynią Polski w Sprintach. Równolegle
pływałam na 420-ce i razem z Marysią, świetną
załogantką zakwalifikowałyśmy się na Mistrzostwa
Polski w Sprincie, które przy słabym wietrze i jednym
dokończonym wyścigiem, wygrałyśmy. Cieszyłyśmy
się bardzo :-)
Oczywiście musiał przyjść moment, w którym
regaty się pokrywają. Mistrzostwa Polski w klasie
420 w Górkach Zachodnich odbywały się w tym
samym czasie co Międzynarodowe Mistrzostwa
PSKO. Pojechałam do Dziwnowa. Generalnie były

Pewnie każdy się domyśla, że sama nie
osiągnęłabym tego. Dziękuję mojej rodzinie
za pokazanie mi żeglarstwa, zachęcenie mnie
do niego i za wsparcie. Dziękuję mojej pierwszej
trenerce Marcie Olędzkiej, która mimo moich
różnych nastawień do zejścia na wodę, dalej
mnie trenowała i motywowała. Dziękuję trenerowi
Adamowi Paszek za bycie moim trenerem, który
nie odpuszcza, pomaga analizować, przekazuje

to ostatnie ważne regaty w sezonie Optimista.
Mistrzostwa świata zostały odwołane w połowie
wakacji, więc pojechałam na Mistrzostwa Europy
klasy Optimist, które odbyły się w październiku
w Portoroź. Pojechaliśmy do Słowenii nieco
wcześniej niż normalnie było planowane
z obawy na ewentualnie nieoczekiwane obostrzenia
na granicach. I to był dobry pomysł, dobrze
poznaliśmy akwen. Poza tym ogólnie czułam się
dobrze przygotowana do tych regat. W rezultacie
wywalczyliśmy dla Polski brązowy medal!! Nie
wiem, czy pływanie na #420class pomogło mi
osiągnąć ten sukces. Wiem na pewno, że mi nie
przeszkodziło :)

swoją ogromną wiedzę, świetnie przygotowuje
fizycznie do sezonu i jest dla swoich zawodników
olbrzymim oparciem. Dziękuję trenerowi
Karolowi Jączkowskiemu za możliwość pływania
z najlepszymi, brania udziału w zgrupowaniach
i wykładach oraz za wiarę we mnie. Dziękuję
Wam wszystkim, z którymi mogłam trenować lub
wystartować w regatach. Dziękuję tym, którzy mi
pomogli, nawet w jakieś drobnostce. To one mają
znaczenie. Ta jedna linka, wstążka czy centymetr
mają znaczenie. Tak samo ten jeden uśmiech,
jedno podanie wózka czy jedno pozytywne słowo
mają znaczenie. Również każde niepowodzenie,
przegrana ma znaczenie, bo jak to powiedział
George M. Moore Jr. „A winner is just a loser who
tried one more time”
Ewa Lewandowska
Zdjęcia: Robert Hajduk, Bartosz Modelski,
Wojciech Lewandowski
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WYNIKI

REGAT MISTRZOWSKICH
SEZON 2020

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
18.09 - 20.09.2020 DZIWNÓW

(ZWYCIĘZCY + WYNIKI NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW Z POLSKI)
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1. HENRIC WIGFORSS			

PWV

2. ALEX DEMURTAS				

LDSS

3. PHILIP BJORKMAN			

KSSS

4. FILIP MARJAŃSKI			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

9. OSKAR WIELCZYK			

SSW MOS IŁAWA

10. MACIEJ SZAWKOWSKI

KS BAZA MRAGOWO

		

12. PIOTR TRELLA 				

ARKA GDYNIA

13. FILIP NOSOL				

CHKŻ CHOJNICE

14. MICHAŁ JAROSZEK			

UKS BARNIM GOLENIÓW

15. SZYMON KOLKA				

YKP GDYNIA

19. FABIAN KOCIĘDA 			

OPTI CWM GDAYNIA

21. JEREMI SZCZUKOWSKI			

CHKŻ CHOJNICE

MISTRZOSTWA PSKO GRUPY B
27 - 30.08.2020 GIŻYCKO

K L A S Y F I K AC J A O G Ó L N A
1.
2.
3.
4.
5.

BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI			MKS ŻNIN
MAURYCY KOSMOWSKI 		
KS AZS AWFIS GDAŃSK
WIT DMUCHOWSKI 			
SSW MOS IŁAWA
HUBERT STAROŃ				KŻ HORN KRAKÓW
KAROL GAJ				TS KUŹNIA RYBNIK

K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. WERONIKA GRALA
		
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
2. ZOFIA BRDULAK				KS SPÓJNIA WARSZAWA
3. MAŁGORZATA WYRĘBSKA			
YK STAL GDYNIA

MISTRZOSTWA PSKO DO 9 LAT

09 - 11.10.2020 TARNOBRZEG

K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1.
2.
3.
4.
5.

ANTONINA DZIEKAŃSKA 		
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ELŻBIETA PSIUK 			TS KUŹNIA RYBNIK
ANNA NIKLAUS				ŻMKS POZNAŃ
NATALIA GASIENICA-WAWRYTKO		
WIATERNI
ANTONINA CHOMONT			
UKS BARNIM GOLENIÓW

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1.
2.
3.
4.
5.

ADAM SZYMANKIEWICZ			ŻMKS POZNAŃ
PIOTR MALITOWSKI			
KW LOK GARLAND GLIWICE
KAMIL ROMAN				GDAŃSKI KLUB ZEGLARSKI
VINCENT DROŻDŻ
		
UKS ŻEGLUJ LUBLIN
SZYMON ROWECKI			ŻMKS POZNAŃ
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MISTRZOSTWA PSKO DO 11 LAT
07 - 09.08.2020 ZŁOCIENIEC
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1.
2.
3.
4.
5.

JULIA AGNIESZCZAK			
SSW MOS IŁAWA
EMILIA PASZEK			
KS AZS AWFIS GDAŃSK
NATASZA MICEWICZ
		
YKP GDYNIA
MARTA GAJDZIŃSKA			
AZS OŚ POZNAŃ
MAJA FILIPSKA				YK STAL GDYNIA

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1.
2.
3.
4.
5.

JAN MARJAŃSKI		
KS AZS AWFIS GDAŃSK
MAURYCY KOSMOWSKI		
KS AZS AWFIS GDAŃSK
FRANTIŠEK BURDA			
JK ČESKÁ LÍPA
ADAM SZYMANKIEWICZ 		
ŻMKS POZNAŃ
ADAM PAKULSKI
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

MISTRZOSTWA PSKO DO 13 LAT

21 - 23.08.2020 SZCZECIN, JEZ. DĄBIE
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1.
2.
3.
4.
5.

ALICJA TUTKOWSKA			YKP GDYNIA
ALEKSANDRA ZYBERT
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
ALICJA DAMPC 			CHKŻ CHOJNICE
ALICJA ALKA MICHALEWSKA		
SSW MOS IŁAWA
ZUZANNA BORUCKA		
JKW POZNAŃ

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1.
2.
3.
4.
5.
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FILIP NOSOL 			CHKŻ CHOJNICE
FILIP MARJAŃSKI
		
KS AZS AWFIS GDAŃSK
AUGUST SOBCZAK		
SAILING LEGIA- LEGIA WARSZAWA
MATEUSZ GRACZYK			CHKŻ CHOJNICE
IGOR GRZELAK				CHKŻ CHOJNICE

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO
02-04.10.2020 IŁAWA

1. CHKŻ CHOJNICE 1

6. CHKŻ CHOJNICE 2

2. KS AZS AWFiS GDAŃSK

7. YKP GDYNIA

3. OPTI CWM GDYNIA

8. NAUTICUS OLSZTYN 1

4. MOS IŁAWA 1

9. NAUTICUS OLSZTYN 2

5. KS SPÓJNIA WARSZAWA

10. MOS IŁAWA 2

MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINCIE
30 -31.08.2020 GDYNIA

K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

3. PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA
4. NATALIA KILAR 				

YK STAL GDYNIA

5. MAJA KWIEK 				

KS SPÓJNIA WARSZAWA

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1. FILIP NOSOL 				

YKP GDYNIA

2. SZYMON KOLKA				

CHKŻ CHOJNICE

3. JEREMI SZCZUKOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

4. JACEK KALINOWSKII 			

CHKŻ CHOJNICE

5. JAN ZAMOJSKI 				

YKP GDYNIA
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MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW MŁODSZYCH
06 -09.08.2020 PUCK

K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1.

PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA

2. EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

4. POLA SCHMIDT 			

CHKŻ CHOJNICE

5. ALICJA DAMPC				CHKŻ CHOJNICE
6. MAJA KWIEK 				

KS SPÓJNIA WARSZAWA

7.

YK STAL GDYNIA

NATALIA KILAR 				

8. KAJA ŚLEDZIŃSKA 		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

9. ZUZANNA BORUCKA 			

JKW POZNAŃ

10. OLGA WIETEK 				

YKP GDYNIA

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1.

JAN ZAMOJSKI				YKP GDYNIA

2. SZYMON KOLKA				

YKP GDYNIA

3. JACEK KALINOWSKI			

CHKŻ CHOJNICE

4. FILIP NOSOL				CHKŻ CHOJNICE
5. PIOTR TRELLA 				

ARKA GDYNIA

6. STANISŁAW ŁUGOWSKI 			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

7.

KS AZS AWFIS GDAŃSK

FILIP MARJAŃSKI			

8. FABIAN KOCIĘDA		

OPTI CWM GDYNIA

9. JAN KAMIŃSKI				JKW POZNAŃ
10. ADAM TURCZYNOWICZ			
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KS SPÓJNIA WARSZAWA

RANKING

PUCHARU POLSKI PSKO
SEZON 2020

GRUPA A
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. (3.)

EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFiS GDAŃSK

2. (9.)

NATALIA KILAR			

YK STAL GDYNIA

3. (10.) ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

4. (13.) POLA SCHMIDT			

CHKŻ CHOJNICE

5. (16.) ZUZANNA BORUCKA			

JKW POZNAŃ

6. (17.) ALEKSANDRA BOBROWSKA		

KSW BALTIC DZIWNÓW

7. (21.)

KS SPÓJNIA WARSZAWA

KAJA ŚLEDZIŃSKA			

8. (23.) ALEKSANDRA ZYBERT		

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

9. (25.) OLGA WIETEK			

YKP GDYNIA

10. (27.) LIDJA SOCHAJ			

KS AZS AWFiS GDAŃSK

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1. (1.)

FILIP NOSOL			

CHKŻ CHOJNICE

2. (2.)

MICHAŁ JAROSZEK			

KSW BALTIC DZIWNÓW

3. (4.)

JEREMI SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

4. (5.)

FABIAN KOCIĘDA			

OPTI CWM GDYNIA

5. (6.)

PIOTR TRELLA			

ARKA GDYNIA

6. (7.)

SZYMON KOLKA 			

YKP GDYNIA

7. (8.)

OSKAR WIELCZYK 			

SSW MOS IŁAWA

8. (11.)

FILIP MARJAŃSKI			

KS AZS AWFiS GDAŃSK

9. (12.) JAKUB TURCZYNOWICZ		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

10. (14.) JAKUB KURAŚ			

KŻ HORN KRAKÓW
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RANKING

PUCHARU POLSKI PSKO
SEZON 2020
GRUPA B
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. (3.)

MAŁGORZATA WYRĘBSKA 		

YK STAL GDYNIA

2. (4.)

AGATA KOROPECKA			

OPTI CWM GDYNIA

3. (7.)

HANNA ROGOWSKA

TKŻ TORUŃ

4. (8.)

MAJA KOMOROWSKA 			

OPTI CWM GDYNIA

5. (9.)

ZOFIA BRDULAK			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

6. (10.) EMILIA PASZEK			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

7. (11.)

JULIA PADZIK			

OPTI CWM GDYNIA

8. (12.) ZOFIA GLAZA			

OPTI CWM GDYNIA

9. (20) JULIA TURNIAK			

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

10. (24.) WERONIKA GRALA			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

		

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1. (1.)

BARTOSZ PECZKA 			

MKŻ ŻNIN

2. (2.)

MACIEJ SZAWKOWSKI 		

BAZA MRĄGOWO

3. (5.)

BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI		

MKŻ ŻNIN

4. (6.)

MAURYCY KOSMOWSKI		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

5. (13.) TOMASZ PAKULSKI		
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NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

6. (14.) PAWEŁ ŁOBODA			

OPTI CWM GDYNIA

7. (15.) JAKUB PODGÓRNY 			

CŻ SZCZECIN

8. (16.) WOJTEK WÓJCIK

TS KUŹNIA RYBNIK

		

9. (17.) KACPER KIBIERSZA			

YK STAL GDYNIA

10. (18.) JAKUB SZURKA		

KS BALTIC DZIWNÓW

GRUPA B DO LAT 9
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. (139.) EMILIA BRDULAK			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (172.) ANTONINA DZIEKAŃSKA

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

3. (239.) MILA FAUST			

ARKA GDYNIA

4. (247.) ELŻBIETA PSIUK			

TS KUŹNIA RYBNIK

5. (305.) ANNA NIKLAUS			

ŻMKS POZNAŃ

K L A S Y F I K AC J A C H Ł O P C ÓW
1. (52.) ADAM SZYMANKIEWICZ

ŻMKS POZNAŃ

2. (103.) KAMIL ROMAN		

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. (136.) PIOTR MALITOWSKI			

KW LOK GARLAND GLIWICE

4. (171.) PIOTR TUTKOWSKI			

YK STAL GDYNIA

5. (241.) MARCEL WASZKIEWICZ		

YACHT KLUB NISKO

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. KS SPÓJNIA WARSZAWA
2. KS AZS AWFiS GDAŃSK
3. YKP GDYNIA
4. NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
5. OPTI CWM GDYNIA
6. SSW MOS IŁAWA
7. KSW BALTIC DZIWNÓW
8. YK STAL GDYNIA
9. CHKŻ CHOJNICE
10. MKŻ ZNIN
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PODSUMOWANIE PUCHARU PSKO 2020

76

77

WYNIKI

REGAT GRUPY A
SEZON 2020

DOMETIC PUCHAR TRZECH RYB
12-14 .06.2020 - GIŻYCKO
DZIEWCZĘTA

1. (9.)

LIDIA SOCHAJ		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (10.) MILENA SICZEK		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

3. (11.) ALEKSANDRA ZYBERT

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

CHŁOPCY

1. (1.) MATEUSZ GIGIELEWICZ		

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. (2.) FABIAN KOCIĘDA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (3.) PATRYK CHEŁKOWSKI

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

PUCHAR K.S. ZATOKA PUCK
20-22.06.2020 - PUCK
DZIEWCZĘTA

1. (1.)

EWA LEWANDOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (2.) PAULINA RUTKOWSKA		

YKP GDYNIA

3. (7.) NATALIA KILAR

YK STAL GDYNIA

CHŁOPCY

1. (3.) JEREMI SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

2. (4.) MATEUSZ GIGIELEWICZ		

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

3. (5.) FILIP NOSOL

CHKŻ CHOJNICE

		

PUCHAR DZIWNOWA

26-28.06.2020 - DZIWNÓW
DZIEWCZĘTA

1. (1.) EWA LEWANDOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (2.) PAULINA RUTKOWSKA		

YKP GDYNIA

3. (9.) NATALIA KILAR

YK STAL GDYNIA

CHŁOPCY

1. (3.) FILIP NOSOL
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CHKŻ CHOJNICE

2. (4.) FILIP JAROSIEWICZ		

YKP GDYNIA

3. (5.) JACEK KALINOWSKI

CHKŻ CHOJNICE

WYNIKI

REGAT GRUPY A

SEZON 2020

PUCHAR BURMISTRZA CHOJNIC ORAZ STAROST CHOJNICKIEGO
04-05.07.2020 - CHARZYKOWY
DZIEWCZĘTA

1. (5.) POLA SCHMIDT

CHKŻ CHOJNICE

2. (7.) ALICJA DAMPC		

CHKŻ CHOJNICE

3. (9.) ZOFIA PRĄDZYŃSKA

CHKŻ CHOJNICE

CHŁOPCY

1. (1.)

JACEK KALINOWSKI

CHKŻ CHOJNICE

2. (2.) JEREMI SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

3. (3.) FILIP NOSOL

CHKŻ CHOJNICE

		

PUCHAR YKP GDYNIA
10-12.07.2020 - GDYNIA

DZIEWCZĘTA

1. (1)

PAULINA RUTKOWSKA		

YKP GDYNIA

2. (6.) EWA LEWANDOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. (10.) MAJA KWIEK

KS SPÓJNIA WARSZAWA

		

CHŁOPCY

1. (2.) JACEK KALINOWSKI

CHKŻ CHOJNICE

2. (3.) FILIP JAROSIEWICZ		

YKP GDYNIA

3. (4.) ADAM TURCZYNOWICZ

KS SPÓJNIA WARSZAWA

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA

31.07 - 02.08.2020- JEZ. KIERSKIE - POZNAŃ
DZIEWCZĘTA

1. (1.) ALICJA PRZYBYŁEK

AZS OŚ POZNAŃ

2. (3.) ZUZANNA BORUCKA		

JKW POZNAŃ

3. (6.) MILENA SICZEK

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

CHŁOPCY

1. (2.)

ANDRZEJ NYCZ

JKW POZNAŃ

2. (4.) STANISŁAW WOJDA		

JKW POZNAŃ

3. (5.) PAWEŁ ROMANOWICZ

JKW POZNAŃ
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WYNIKI

REGAT GRUPY A
SEZON 2020
PUCHAR OPTI

12-13.09.2020 - GDYNIA
DZIEWCZĘTA

1. (2.)

POLA SCHMIDT

CHKŻ CHOJNICE

2. (5.) OLGA WIETEK		

YKP GDYNIA

3. (10.) EWA LEWANDOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

CHŁOPCY

1. (1.) FILIP NOSOL

		

CHKŻ CHOJNICE

2. (3.) JEREMI SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

3. (4.) MICHAŁ JAROSZEK

KSW BALTIC DZIWNÓW

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
18-20.09.2020 - DZIWNÓW
DZIEWCZĘTA

1. (11.)

ADELE RAMM-ERICSON

KSSS

2. (22.) POLA SCHMIDT

CHKŻ CHOJNICE

3. (24.) ALEKSANDRA BOBROWSKA

KSW BALTIC DZIWNÓW

CHŁOPCY

1. (1.) HENRIC WIGFORSS		

KSSS

2. (2.) ALEX DEMURTAS		

FRAGLIA VELA RIVA

3. (3.) PHILIP BJORKMAN

MSS

JESIENNY PUCHAR GDYNI
26-27.09.2020 - GDYNIA
DZIEWCZĘTA

1. (1.) ALICJA TUTKOWSKA		

YKP GDYNIA

2. (5.) OLGA WIETEK		

YKP GDYNIA

CHŁOPCY
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1. (2.) IGOR KAWAŁKO

OPTI CWM GDYNIA

2. (3.) FABIAN KOCIĘDA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (4.) SZYMON KOLKA

YKP GDYNIA

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020
PUCHAR WOZŻ

06 - 07.06.2020 - NIEPORĘT
DZIEWCZĘTA

1. (3.) IGA DĘBECKA-STRZYŻEWSKA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (4.) ZOFIA BRDULAK		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. (7.) SONIA DOBRZYŃSKA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

CHŁOPCY

1. (1.) HUBERT MATZ

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (2.) WIKTOR PRZEŹDZIECKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. (5.) FILIP SZCZEPANKOWSKI

UKS KLIWER

REGATY KONSTYTUCYJNE

06 - 07.06.2020 - CHARZYKOWY
DZIEWCZĘTA

1. (2.) ALICA SAJ 		

YK STAL GDYNIA

2. (3.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA

YK STAL GDYNIA

3. (5.) HANNA ROGOWSKA

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY

1. (1.) KACPER KIBIERSZA		

YK STAL GDYNIA

2. (4.) MAURYCY KOSMOWSKI		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. (7.) JAN LEMAŃSKI

TKŻ TORUŃ

PUCHAR MECHELINEK

06 - 07.06.2020 - MECHELINKI
DZIEWCZĘTA

1. (5.) ZUZANNA ZASADA

KS ZATOKA PUCK

2. (6.) BLANKA SÓJKOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. (7.) HANNA DUDA

POTR MECHELINKI

		

CHŁOPCY

1. (1.) TYMON PRZYJEMCZAK

KS ZATOKA PUCK

2. (2.) STANISŁAW STACHOWSKI

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. (3.) ALEKSANDER PACZOS

MKŻ ARKA GDYNIA
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI I KRAKOWSKIEGO OZŻ
13 - 14.05.2020 - JEZ. BAGRY - KRAKÓW
DZIEWCZĘTA

1. (8.)

TERESA MILBAŁER

HORN KRAKÓW

2. (13.) JOLANTA SIWEK		

HORN KRAKÓW

3. (15.) PAULINA SZCZEPA		

HORN KRAKÓW

CHŁOPCY

1. (1.)

HUBERT STAROŃ

HORN KRAKÓW

2. (2.) IGOR MAZURKIEWICZ		

HORN KRAKÓW

3. (3.) PIOTR KUŹNIARSKI

HORN KRAKÓW

DOMETIC PUCHAR TRZECH RYB
12 - 14.05.2020 - GIŻYCKO
DZIEWCZĘTA

1. (2.) AGATA KOROPECKA		

OPTI CWM GDYNIA

2. (3.) WERONIKA GRALA

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

3. (5.) WIKTORIA SAJDAK

KSW BALTIC DZIWNÓW

CHŁOPCY

1. (1.) MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRĄGOWO

2. (4.) TOMASZ PAKULSKI

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. (6.) BARTOSZ PECZKA

MKŻ ŻNIN

PUCHAR MIASTECZKA SIEWIERZ JEZIORNA
20 - 21.06.2020 - SIEWIERZ JEZIORNA
DZIEWCZĘTA

1. (3.) WIKTORIA SAJDAK

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. (4.) LIVIA HOLESOVA		

YC LIMAR

3. (9.) JULIA NOSAL			KŻ NYSA
CHŁOPCY

1. (1.) KAROL GAJ
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TS KUŻNIA RYBNIK

2. (2.) WOJTEK WÓJCIK		

TS KUŻNIA RYBNIK

3. (5.) PIOTR HARNASZ

TS KUŻNIA RYBNIK

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020

XXIII MEMORIAŁ OTTONA WEILANDA
19 - 21.06.2020 - CHARZYKOWY

DZIEWCZĘTA

1. (1.)

EMILIA PASZEK		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (3.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA

YK STAL GDYNIA

3. (4.) ZUZANNA ZIELIŃSKA

MKŻ ŻNIN

CHŁOPCY

1. (2.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (6.) MAURYCY KOSKOWSKI		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. (7.) JAKUB SZURKO

KSW BALTIC DZIWNÓW

REGATY Z OKAZJI DNIA MORZA
20-21.06. 2020 - JEZ. KIEKRZ

DZIEWCZĘTA

1. (2.) LAURA URBAŃSKA

JKW POZNAŃ

2. (4.) MARIA NYCH 		

JKW POZNAŃ

3. (7.) HANNA CHOJNICKA

JKW POZNAŃ

CHŁOPCY

1. (1.) JEREMISZ KONIECZNY		

ŻLKS POZNAŃ

2. (3.) MATEUSZ KUCHOWICZ		

PKM LOK POZNAŃ

3. (5.) JOHS KURZAWA

PKM LOK POZNAŃ

PUCHAR LATA

20-21.06. 2020 - OLSZTYN
DZIEWCZĘTA

1. (9.) LIDIA JASTRZĘBSKA

OKŻ JUNGA OLSZTYN

2. (11.) JULIA STAWIDZKA		

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. (13.) ALEKSANDRA SKURA

OKŻ JUNGA OLSZTYN

CHŁOPCY

1. (1.) MARCIN KRAWCZYK

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

2. (2.) ADAM PAKULSKI		

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. (3.) SZYMON KROCZEK

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020
PUCHAR SPÓJNI

26-27.06.2020 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE - NIEPORĘT
DZIEWCZĘTA

1. (2.) ZOFIA BRDULAK		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (4.) IGA DĘBECKA-STRZYŻEWSKA

AZS UW

3. (5.) HANNA GĘBICKA

MKS DWÓJKA WARSZAWA

CHŁOPCY

1. (1.) WIKTOR PRZEŹDZIECKI

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (3.) HUBERT MATZ		 KS SPÓJNIA WARSZAWA
3. (6.) FILIP SZCZEPANKOWSKI

UKS KLIWER

VIII OGÓLNOPOLSKIE REGATY KACPER-SAILOR
27-28.06.2020 - PORAJ
DZIEWCZĘTA

1. (2.) WIKTORIA SAJDAK

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. (5.) PATRYCJA JAŁOSZYŃSKA

KŻ NYSA

3. (9.) ZOFIA MATYSZKIEWICZ		

UKS SILESIA OPTY CHEŁM ŚLĄSKI

CHŁOPCY

1. (1.) WOJTEK WÓJCIK		 TS RYBNIK
2. (3.) KAROL GAJ

		

3. (4.) KACPER MICHALSKI

TS RYBNIK
KŻ NYSA

PUCHAR BURMISTRZA KARTUZ

27 - 28.06.2020 - JEZ. WIELKIE BRODNO
DZIEWCZĘTA

1. (2.) HANNA DUDA

KLUB PORT MECHELINKI

2. (8.) IDA KOCIĘDA			

OPTI CWM GDYNIA

3. (10.) LENA BUŁKOWSKA		

YK STAL GDYNIA

CHŁOPCY
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1. (1.) KAROL STACHOWSKI

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

2. (3.) SZYMON MOCARSKI		

KLUB PORT MECHELINKI

3. (4.) MAKSYMILIAN STAŃKO		

KLUB PORT MECHELINKI

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020
PUCHAR SAFEGE

27 - 28.06.2020 - JEZ. MAŁE - ŻNIN
DZIEWCZĘTA

1. (3.) ZUZANNA ZIELIŃSKA		

MKŻ ŻNIN

2. (4.) MATYLDA BRELIŃSKA

MKŻ ŻNIN

3. (6.) JUSTYNA JURKOWSKA

MKŻ ŻNIN

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (2.) BARTOSZ DYNIA		

MKŻ ŻNIN

3. (5.) MARCEL RUMUŃSKI

MKŻ ŻNIN

REGATY POMARAŃCZOWE IM. M. SKUBIJA
27 - 28.06.2020 - JEZ. JEZIORAK IŁAWA

DZIEWCZĘTA

1. (3.) WERONIKA GRALA

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. (4.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

3. (12.) EMILIA PASZEK

KS AZS AWFIS GDAŃSK

CHŁOPCY

1. (1.) MACIEJ STREUBEL		

YKP GDYNIA

2. (2.) MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRAGOWO

3. (5.) MAURYCY KOSMOWSKI

KS AZS AWFIS GDAŃSK

VECTOR SAILS CUP / LOTOS NORD CUP GDAŃSK
30.06 - 02.07.2020 - GÓRKI ZACHODNIE - GDAŃSK

DZIEWCZĘTA

1. (1.) EMILIA PASZEK		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (3.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

3. (5.) ZUZANNA LIEDTKE		

SSW MOS IŁAWA

CHŁOPCY

1. (2)

KAROL GAJ

		

TS RYBNIK

2. (4.) MAURYCY KOSMOWSKI

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. (6.) JÓZEF KRASOWSKI

KS SPÓJNIA WARSZAWA
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

PUCHAR BURMISTRZA CHOJNIC ORAZ STAROST CHOJNICKIEGO
04 - 05.07.2020 - CHARZYKOWY
DZIEWCZĘTA

1. (2.) JULIA PADZIK		

OPTI CWM GDYNIA

2. (5.) AGATA KOROPECKA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (6.) JULIA TURNIAK

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

CHŁOPCY

1. (1.) MAURYCY KOSMOWSKI

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (3.) KAROL STACHOWSKI

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. (4.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

SOPOT OPTIMIST CUP
04 - 05.07.2020 - SOPOT
DZIEWCZĘTA

1. (6.) ZUZANNA LIEDTKE		

SSW MOS IŁAWA

2. (14.) AMELIA FERENC		

TS RYBNIK

3. (15.) ZUZANNA BUKOWSKA		

MKŻ ARKA GDYNIA

CHŁOPCY

1. (1.) WIT DMUCHOWSKI		

SSW MOS IŁAWA

2. (2.) WOJTEK WÓJCIK		

TS RYBNIK

3. (3.) KAROL GAJ

TS RYBNIK

		

PUCHAR TKŻ

04 - 05.07.2020 - Jez. Chełmżyńskie
DZIEWCZĘTA

1. (1.) MATYLDA BRELIŃSKA

MKŻ ŻNIN

2. (2.) ZUZANNA ZIELIŃSKA		

MKŻ ŻNIN

3. (4.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY
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1. (3.) HIERONIM HENDLER

TKŻ TORUŃ

2. (6.) JAN LEMAŃSKI		

TKŻ TORUŃ

3. (8.) MARCEL RUMUŃSKI		

MKŻ ŻNIN

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020

V REGATY O PUCHAR COLUMBA

11 - 12.07.2020 - JEZ. DECZNO, SULNÓWKO
DZIEWCZĘTA

1. (3.) ZUZANNA ZIELIŃSKA		

MKŻ ŻNIN

2. (4.) MATYLDA BRELIŃSKA

MKŻ ŻNIN

3. (5.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (2.) BARTOSZ DYNIA		

MKŻ ŻNIN

3. (6.) MARCEL RUMUŃSKI

MKŻ ŻNIN

IX – OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA
18 - 19.07.2020 - JEZ. TARNOBRZESKIE

DZIEWCZĘTA

1. (3.) MARIA STACHERA

UKS ZALEW KIELCE

2. (5.) ANTONINA LIRO		

KŻ HORN KRAKÓW

3. (6.) URSZULA SKOWROŃSKA

UKS ZALEW KIELCE

CHŁOPCY

1. (1.) MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRAGOWO

2. (2.) HUBERT STAROŃ		

KŻ HORN KRAKÓW

3. (4.) ALEKSANDER SKOWROŃSKI

UKS ZALEW KIELCE

CHOJNICKI ZŁOTY KONIK MORSKI
25 - 26.07.2020 - CHARZYKOWY

DZIEWCZĘTA

1. (3.) EMILIA PASZEK		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (4.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA

YK STAL GDYNIA

3. (9.) MAJA KOMOROWSKA		

OPTI CWM GDYNIA

CHŁOPCY

1. (1)

MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRAGOWO

2. (2.) KACPER KIBIERSZA

YK STAL GDYNIA

3. (5.) JAKUB PODGÓRNY

CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA

31.07 - 02.08.2020 - JEZ. KIEKRZ POZNAŃ
DZIEWCZĘTA

1. (4.) AGATA KOROPECKA		

OPTI CWM GDYNIA

2. (8.) MAJA KOMOROWSKA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (11.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (2.) HUBERT MATZ

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. (3.) TOMASZ PAKULSKI

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

PUCHAR BURMISTRZA, REGATY ŚW. WAWRZYŃCA
08 -09. 08.2020 - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
DZIEWCZĘTA

1. (4.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

2. (12.) BOGNA TŁOK

MLKS KRAJNIA SEMPÓLNO KRAJEŃSKIE

3. (16.) NINA KOZERSKA		

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (2.) HIERONIM HENDLER

TKŻ TORUŃ

3. (3.) WOJCIECH HENRYK KOMENDA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

PUCHAR NYSY

15 - 16.08.2020 - GŁĘBINÓW
DZIEWCZĘTA

1. (1.) JULIA KACZMARSKA

YACHT CLUB BERGLINE

2. (2.) WIKTORIA SAJDAK

STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ

3. (4.) KRISTINA KANUKOWA		

YACHT CAMP GOLF CLUB

CHŁOPCY

1. (1.) WOJCIECH WÓJCIK

TS RYBNIK

2. (2.) KAROL GAJ			TS RYBNIK
3. (5.) KACPER MICHALSKI		
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KŻ NYSA

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020

XX REGATY O PUCHAR ŻUBRA

15 - 16.08.2020 - ZALEW SIEMIANÓWKA
DZIEWCZĘTA

1. (4.) ANTONINA DZIEKAŃSKA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (7.) ALEKSANDRA MATZ

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. (8.) KORNELIA URZĘDOWSKA

UKS SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

CHŁOPCY

1. (1.) MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRAGOWO

2. (2.) TYMON SZKOŁUT		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

3. (3.) HUBERT MATZ

KS SPÓJNIA WARSZAWA

PUCHAR TRENERÓW

17 - 19.08.2020 - GDYNIA

DZIEWCZĘTA

1. (3.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA

YK STAL GDYNIA

2. (6.) ZOFIA GLAZA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (8.) JULIA TURNIAK

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

CHŁOPCY

1. (1.) WIT DMUCHOWSKI		

SSW MOS IŁAWA

2. (2.) MACIEJ SZAWKOWSKI		

BAZA MRAGOWO

3. (4.) MACIEJ STREUBEL

YKP GDYNIA

		

PUCHAR WARSZAWY

19 - 21.08.2020 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
DZIEWCZĘTA

1. (1.) ZOFIA BRDULAK		

KS SPÓJNIA WARSZAWAK

2. (7.) HANNA GĘBICKA		

MKS DWÓJKA WARSZAWA

3. (8.) IGA DĘBECKA - STRZYŻEWSKA

AZS UW

CHŁOPCY

1. (2)

PIOTR GRENDZIAK		

2. (3.) KAROL GAJ
3. (4.) WOJCIECH WÓJCKI

		

TS RYBNIK
TS RYBNIK
TS RYBNIK
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

XIX REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR STAROSTY EŁCKIEGO
22 - 23.08.2020 - JEZ . EŁK
DZIEWCZĘTA

1. (2.) LENA NASEROWICZ		

UKŻ SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

2. (4.) KORNELIA URZĘDOWSKA

UKŻ SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

3. (8.) JAKIETERINA BIANKI		

UKS MOS EŁK

CHŁOPCY

1. (1.) KONSTANTY KOSIŃSKI

UKŻ SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

2. (3.) PIOTR MAŁACHOWSKI

UKŻ SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

3. (5.) JAKUB BORKOWSKI

UKS MOS EŁK

PUCHAR ŻNINA

15 - 16.09.2020 - JEZ MAŁE - ŻNIN
DZIEWCZĘTA

1. (4.) ZUZANNA ZIELIŃSKA		

MKŻ ŻNIN

2. (6.) MATYLDA BRELIŃSKA

MKŻ ŻNIN

3. (15.) MATYLDA KOWALIK		

UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ ŻMUDZIŃSKI

MKŻ ŻNIN

2. (2.) BARTOSZ PECZKA

MKŻ ŻNIN

3. (3.) BARTOSZ DYNIA

MKŻ ŻNIN

MISTRZOSTWA WARSZAWY

05 - 06.09.2020 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
DZIEWCZĘTA

1. (3.) ALICJA KURPIEWSKA

MKS DWÓJKA WARSZAWA

2. (4.) ZOFIA BRDULAK

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. (7.) IGA DĘBICKA - STRZYŻEWSKA

AZS UW

CHŁOPCY
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1. (1.) JÓZEF KRASOWSKI

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. (2.) IGOR MAZURKIEWICZ		

KŻ HORN KRAKÓW

3. (5.) ANTONI BRZOZOWSKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020

PUCHAR KOMANDORA CHKŻ
05 -06.09.2020 - CHARZYKOWY

DZIEWCZĘTA

1. (4.) ZOFIA GIL			CHKŻ CHOJNICE
2. (5.) MAJA SZYCA

LKS CHARZYKOWY

3. (6.) MILA PAWŁOWSKA		

CHKŻ CHOJNICE

CHŁOPCY

1. (1.) PIOTR SOŁTYSIK		

CHKŻ CHOJNICE

2. (2.) RADOSŁAW DUDKIEWICZ

LKS CHARZYKOWY

3. (3.) STANISLAW NOSOL

CHKŻ CHOJNICE

PUCHAR OPTI

12 - 13.09.2020 - GDYNIA
DZIEWCZĘTA

1. (2.) IDA KOCIĘDA		

OPTI CWM GDYNIA

2. (9.) EMILIA PASZEK		

AZS AWIS GDAŃSK

3. (10.) HANNA ROGOWSKA

TKŻ TORUŃ

CHŁOPCY

1. (1.) BARTOSZ PECZKA		

MKŻ ŻNIN

2. (3.) JAN MARJAŃSKI		

AZS AWIS GDAŃSK

3. (4.) KACPER KIBIERSZA

YK STAL GDYNIA

PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE
26 -27.09.2020 - CHARZYKOWY

DZIEWCZĘTA

1. (3.) ZOFIA GIL			CHKŻ CHOJNICE
2. (4.) MILA FAUST			

MKŻ ARKA GDYNIA

3. (6.) ZUZANNA BUKOWSKA		

MKŻ ARKA GDYNIA

CHŁOPCY

1. (1)

PIOTR SOŁTYSIK		

CHKŻ CHOJNICE

2. (2.) STANISLAW NOSOL

CHKŻ CHOJNICE

3. (5.) DOMINIK ROLBECKI

LKS CHARZYKOWY
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

XXI REGATY O PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA
26 -27.09.2020 - JEZ BAGRY - KRAKÓW
DZIEWCZĘTA

1. (12.) LIVIA HOLESOVA		

YC LIMAR

2. (15.) TERESA MILBAŁER		

KŻ HORN KRAKÓW

3. (17.) PAULINA SZCZEPA		

KŻ HORN KRAKÓW

CHŁOPCY

1. (1.) HUBERT STAROŃ

KŻ HORN KRAKÓW

2. (2.) WOJCIECH WÓJCIK

TS KUŹNIA RYBNIK

3. (3.) MARCIN MAŁOTA

KN LIDER KRAKÓW

JESIENNY PUCHAR GDYNI
26 -27.09.2020 - GDAYNIA
DZIEWCZĘTA

1. (1.) HANNA ROGOWSKA		

TKŻ TORUŃ

2. (5.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA

YK STAL GDYNIA

3. (7.) ZUZANNA KAPAŁA		

OPTI CWM GDYNIA

CHŁOPCY

1. (2.) TOBIASZ ZABIEGAŁOWSKI

OPTI CWM GDYNIA

2. (3.) KACPER KIBIERSZA

YK STAL GDYNIA

3. (4.) FRANCISZEK KAMOLA

AZS AWIS GDAŃSK

V OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
03 - 04.10.2020 - ZALEW ZEMBORZYCKI - LUBLIN
DZIEWCZĘTA

1. (6.) MARIA STACHERA

UKS ZALEW KIELCE

2. (9.) OLIWIA KUCZYŃSKA

BAZA MRAGOWO

3. (11.) URSZULA SKOWROŃSKA

UKS ZALEW KIELCE

CHŁOPCY
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1. (1.) MACIEJ SZAWKOWSKI

BAZA MRĄGOWO

2. (2.) MACIEJ CIOCZEK		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

3. (3.) JAKUB SZKOŁUT		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2020

IX DOBRE REGATY

03 - 04.10.2020 - JEZ. DĄBIE - SZCZECIN
DZIEWCZĘTA

1. (3.) MAJA STORMAN		

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. (5.) MAGDALENA LUŚNIA		

CŻ SZCZECIN

3. (6.) MAJA HARASIMOWICZ-KRZYSZTOFIAK

KSW BALTIC DZIWNÓW

CHŁOPCY

1. (1.) JAKUB SZURKO		

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. (2.) FILIP SZYMANEK		

KSW BALTIC DZIWNÓW

3. (4.) PAWEŁ MATUSZAK

SEJK POGOŃ SZCZECIN

VII – JESIENNE MISTRZOSTWA MIASTA TARNOBRZEG
09 -11.10.2020 - JEZ. TARNOBRZESKIE

DZIEWCZĘTA

1. (6.) LIVIA HOLESOVA		

TC LIMAR

2. (11.) MARIA STACHERA		

UKS ZALEW KIELCE

3. (15.) PAULINA SZCZEPA

KŻ HORN KRAKÓW

CHŁOPCY

1. (1.) HUBERT STAROŃ		

KŻ HORN KRAKÓW

2. (2.) MIKOŁAJ WASZKIEWICZ		

JACHT KLUB NISKO

3. (3.) ALEKSANDER SZCZEPA

KŻ HORN KRAKÓW

PUCHAR JESIENI-MEMORIAŁ PAWŁA SIERADZKIEGO
10 -11.10.2020 - JEZ. MAŁE - ŻNIN

DZIEWCZĘTA

1. (3.) ZOFIA GLAZA			

OPTI CWM GDYNIA

2. (4.) MAJA KOMOROWSKA		

OPTI CWM GDYNIA

3. (6.) ANTONINA PUCHOWSKA

YK STAL GDYNIA

CHŁOPCY

1. (1)

MAKSYMILIAN MALEC		

OPTI CWM GDYNIA

2. (3.) PAWEŁ ŁOBODA

OPTI CWM GDYNIA

3. (9.) PIOTR SOŁTYSIK

CHKŻ CHOJNICE
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WYNIKI

REGAT GRUPY B
SEZON 2020

REGATY O PUCHAR DNIA DZIECKA
10 -11.10.2020 - JEZ. DĄBIE - SZCZECIN
DZIEWCZĘTA

1. (3.) MAJA HARASIMOWICZ-KRZYSZTOFIAK

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. (4.) KAROLINA GAJDA

UKS BARNIM GOLENIÓW

3. (6.) MAGDALENIA LUŚNIA

CŻ SZCZECIN

CHŁOPCY

1. (1.) JAKUB PODGÓRNY

		

2. (2.) PIOTR WÓJCIK
3. (5.) FILIP MILLER

CŻ SZCZECIN
SEJK POGOŃ SZCZECIN

		

CŻ SZCZECIN

PUCHAR JESIENNY KS SPÓJNIA
17 - 18.10.2020 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
DZIEWCZĘTA

1. (1.) IGA DĘBECKA - STRZYŻEWSKA

AZS UW

2. (5.) HANNA ROGOWSKA 		

TKŻ TORUŃ

3. (7.) JULIA AGNIESZCZAK		

SSW MOS IŁAWA

CHŁOPCY

1. (2.) ALEXANDER NOWAK

UKS SINDBAD LEGIONOWO

2. (3.) WIKTOR MARIAŃSKI

WTW WARSZAWA

3. (4.) BARTOSZ NUROWSKI

UKS FIR WARSZAWA

Fot. Artur Palka
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PRZYGOTOWANIA NA LĄDZIE
OKIEM ARTURA PALKI
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REGULAMIN
PSKO 2021
I. KRYTERIA I WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW OPTIMIST PSKO
1. W regatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licencję sportową PZŻ, aktualne
ubezpieczenie OC i będący członkami PSKO, spełniający wymagania zgodnie z zawiadomieniem o regatach.
a. W Regulaminie PSKO określa się wiek zawodnika rocznikowo tj. zawodnicy urodzeni
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku są uznawani za jeden rocznik.
b. Zawodnicy w wieku 11 lat i młodsi mogą startować jedynie w zawodach gr. B
(dotyczy to również zawodników zagranicznych) z zastrzeżeniem, że na wniosek trenera
(klubu), decyzją Zarządu PSKO, zawodnik może być dopuszczony do startów w grupie A.
c. Do grupy A awansują corocznie zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 60 miejscach
rankingu grupy B, oraz zawodnicy 13 letni i starsi - bez możliwości złożenia odwołania,
ale z zachowaniem zapisu powyżej ujętego w punkcie b.
d. W trakcie sezonu istnieje możliwość przejścia do grupy A jedynie poprzez start
w regatach grupy A,
e. Zawodnicy zagraniczni starsi niż 11 lat musząstartować tylkow grupie A.
f. Żaden zawodnik, który wystartował w gr. A nie może już startować w gr. B – wyjątkiem
jest start w Międzynarodowych Mistrzostwach PSKO i Mistrzostwach PSKO do lat 13, 11 i 9.
2. We wszystkich regatach mistrzowskich, regatach grupy A i B ujętych w kalendarzu PSKO zawodnicy
muszą startować wyłącznie na sprzęcie zgodnym z aktualnymi przepisami klasowymi IODA.
3. We wszystkich regatach mistrzowskich, regatach eliminacyjnych dla grupy A sprzęt musi być
sprawdzony i oznaczony przez mierniczego PSKO. Wszelkie zmiany sprzętu muszą być zgłoszone
do mierniczego regat.
Uwaga, w przypadku zmiany przez PZŻ regat pod nazwą Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
na Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego, obowiązują nastepujące zasady:
- do startu w regatach uprawnieni się wyłącznie zawodnicy grupy A,
- start w MP J mł. nie może być pierwszym w sezonie startem zawodnika w regatach grupy A,
- chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i przyznawane są odpowiednio tytuły
Mistrza Polski dziewcząt i Mistrza Polski chłopców,
- regaty są imprezą zamkniętą dla zawodników zagranicznych,
- obowiązuje regulaminy PZŻ.
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II. MISTRZOSTWA PSKO
4. Każdego roku rozgrywane są Mistrzostwa PSKO w następujących kategoriach:
- Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO (otwarte) – MM PSKO, Mistrzostwa PSKO grupy B,
- Mistrzostwa PSKO do lat 11 (otwarte),
- Mistrzostwa PSKO do lat 13 ( otwarte),
- Mistrzostwa PSKO do lat 9 (otwarte),
- Drużynowe Mistrzostwa PSKO. Do startu w zawodach uprawnionych jest 16 klubowych
drużyn, wyłonionych na podstawie rankingu (14 dni przed regatami) – suma punktów
5 najlepszych zawodników z gr. A plus 5 najlepszych z gr. B. W przypadku braku zgłoszeń
drużyn z 16 klubów istnieje możliwość dopuszczenia kolejnej drużyny z klubu na podstawie
decyzji Zarządu. Aby przyznać tytuły mistrzowskie muszą startować min. 4 drużyny
z różnych klubów.
- Meczowe Mistrzostwa PSKO. Prawo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu
do 50 miejsca w grupie A lub do 15 miejsca w grupie B (ranking 14 dni przed regatami).
Startuje 16 chłopców i 8 dziewcząt. W pierwszej kolejności prawo startu uzyskują zawodnicy
gr. A, w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zawodnicy gr. B.

III. PUCHAR POLSKI PSKO
5. Każdego roku PSKO prowadzi rankingi Pucharu Polski: indywidualny grupy A i grupy B oraz Klubowy.
6. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w rankingu Grupy A i B.
7. W rankingu nie są umieszczani zawodnicy, którzy nie opłacili składki PSKO za dany sezon oraz nie złożyli
w PSKO podpisanej przez opiekuna prawnego deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Punkty w rankingu zostaną zaliczone wyłącznie za regaty
rozegrane po opłaceniu składki.
8. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. A sumuje się cztery najlepsze wyniki regat pucharowych oraz
wynik Międzynarodowych Mistrzostw PSKO. Punkty poszczególnych regat liczone są według wzoru: PKT =
WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych zawodników którzy ukończyli chociaż 1 wyścig,
MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP = 2.0 dla MM PSKO, WSP = 1.5 dla pozostałych
regat gr. A.
9. Wszystkie regaty Pucharu Polski gr. B posiadają współczynniki, a punkty do rankingu gr. B liczone są
wg wzoru: PKT = WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych zawodników którzy ukończyli
chociaż 1 wyścig MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP - współczynnik,
10. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone:
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a) Mistrzostwa PSKO grupy B o współczynniku 1,8
UWAGA - REGATY Z OGRANICZENIEM LICZBY STARTUJĄCYCH:
- do regat kwalifikują się zawodnicy z rankingu na 3 dni przed regatami,
- prawo startu mają zawodnicy do 320 miejsca zajętego w rankingu grupy B,
- regaty będą trwały 4 dni,
- po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach następuję podział na grupę złotą, srebrną etc.,
- w regatach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy polscy,
b) 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6,
c) 3 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,0,
d) Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej 1 wyścig.
10. Do ustalenia rankingu Klubowego Pucharu Polski sumuje się punkty zdobyte przez pierwszych pięciu
najlepszych zawodników danego klubu w Pucharze Polski gr. A i pięciu najlepszych w Pucharze Polski gr. B.
11. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja zawodników do lat 9.
12. Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:
a. Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
b. Wyścigi dla grup A i B odbyły się oddzielnie, za wyjątkiem MM PSKO,
c. Wyścigi odbywały się wspólnie dla chłopców i dziewcząt,
d. Rozegrano minimum 3 wyścigi dla danej grupy,
13. W przypadku remisu w punktacji rankingu decyduje kolejność miejsca zajętego na imprezie głównej.

IV. ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA MŚ I ME 2020.
14. W 2021 roku odbędą się 3 imprezy eliminacyjne. W rankingu odrzuca się jedną najgorszą eliminacje ze
wszystkich rozegranych, przy rozegraniu minimum 3.
15. Reprezentację na MŚ stanowić będzie 5 zawodników z rankingu regat eliminacyjnych do MŚ i ME bez
względu na płeć, a reprezentację na ME stanowić będzie 7 zawodników, w tym minimum 3 dziewczyny, ale
nie więcej niż 4. Obowiązuje Regulamin IODA.
16. Opiekun prawny w imieniu zawodnika dokonuje wyboru imprezy - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa
Europy w dniu zakończenia ostatnich eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje wg. zajętego miejsca w
rankingu eliminacji.
17. Kolejność zawodników w rankingu MŚ i ME zostanie ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów w
poszczególnych zawodach eliminacyjnych według poniższej tabeli.
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18. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 4 wyścigi.
19.Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w ostatniej eliminacji.
20. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Podczas eliminacji wyniki będą liczone
bez uwzględnienia tych zawodników.
21. Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A - są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa pierwsze dni regat
to kwalifikacyjne, następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach - musi nastąpić podział na grupy złotą
i srebrną.
22. W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział na grupy pierwszego dnia następuje zgodnie
z rankingiem eliminacji.
23. Podczas regat eliminacyjnych do MŚ i ME Zarząd rekomenduje rozgrywanie maksymalnie 3 wyścigów
dziennie.
24. O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. Nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdów
PSKO może skutkować skreśleniem zawodnika ze składu Reprezentacji.
25. W wyjazdach Reprezentacji bez zgody trenera kadry nie może brać udziału rodzina zawodnika.
26. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, Word Sailing, zaleceniami IODA i niniejszym
Regulaminem oraz wytycznymi Zarządu PSKO.

V. ORGANIZACJA REGAT PSKO
27. Sygnał startu do pierwszego wyścigu we wszystkich regatach w sezonie musi być przeprowadzony
najpóźniej o godzinie 11:00.
28. Zarząd PSKO rekomenduje, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla uczestników regat, tym samym
żaden zawodnik nie może wyjść na wodę bez decyzji ( komunikantu) SG.
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29. Wytyczne dla Organizatorów regat mistrzowskich oraz ze współczynnikiem 1,6 w grupie B:
a. ObowiązkowarejestracjaprzezstronęPSKO,
b. Arbitrzynatrasieregat,
c. Przy okazji publikacji ZOR krótki artykuł na stronę i FB odnośnie imprezy,
d. Po każdym dniu regat notatka i zdjęcia na FB PSKO,
e. Po zakończeniu regat artykuł podsumowujący na stronę oraz relacja zdjęciowa na FB.
30. Zarząd rekomenduje, aby wszyscy organizatorzy korzystali z bezpłatnych zgłoszeń on-line.
31. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek , aby na akwenach morskich prowadzić rejestrację potwierdzanie
na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z akwenu regat,
32. W regatach rangi eliminacyjnych i mistrzowskich - zarząd PSKO musi zatwierdzić SG i skład ZP.
33. ZOR i instrukcja żeglugi w regatach grupy A i B musi podawać wyłącznie ilość wyścigów planowanych,
bez podawania ilości dziennych wyścigów.
34. Współczynnik regat 1,6 w gr. B przyznawany jest decyzją Zarządu i ustala się po uwzględnieniu:
Położenia geograficznego miejsca rozgrywania regat, Poziomu organizacji regat w latach poprzednich,
Liczby startujących zawodników.
35. Organizatorzy wszystkich regat mistrzowskich, regat eliminacyjnych do ME i MŚ oraz rekomendowanych jako eliminacyjne do OOM oraz regat w grupie B o współczynniku 1,6 wyłaniani są przez Zarząd w formie decyzji, natomiast w przypadku zgłoszeń więcej niż 1 organizatora na daną imprezę w drodze konkursu.
36. Wpisowe do regat od roku 2021 musi być zgodne z Regulaminem PZŻ.
37. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych terminów zgłoszeń on-line.
38. Jeżeli liczba zgłoszonych do regat zawodników przekracza 80 wprowadza się obowiązek podziału na 2
grupy, gdy przekracza 160 na 3 grupy, gdy 240 na 4 itd.
39. Podział na grupy pierwszego dnia regat następuje poprzez rozstawienie 24 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w aktualnym Pucharze Polski wg poniższych tabel:

- podział na 2 grupy			
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- podział na 3 grupy

Podział na grupy pierwszego dnia w pierwszych regatach sezonu następuje na podstawie rankingu z poprzedniego sezonu.
a. Podział na grupy w kolejnych dniach - z zastrzeżeniem podpunktu b. - odbywa się w oparciu
o wyniki z dnia poprzedniego.
b. Ostatniego dnia regat, w przypadku rozegrania wcześniej minimum 4 wyścigów,
następuje podział na grupy złotą, srebrną, brązową itd. Ilość grup medalowych określona
jest na podstawie ilości zawodników, którzy zostali sklasyfikowani w minimum jednym
wyścigu.
40. Organizator zobowiązany jest w ciągu tygodnia po zakończeniu regat przesłać drogą elektroniczną wyniki regat wraz z krótką relacją zawierającą pkt., miejsca w wyścigach z min. 1 zdjęciem na adres
mailowy kontakt@psko.pl. Pliki z wynikami, które maja być zaliczone do RANKINGU należy wysłać wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie PSKO według następującego wzorca: nazwa regat, zajęte miejsce
przez zawodnika, nr licencji zawodnika, numer żagla np. POL 1111, imię i nazwisko, klub, punkty, miejsca
w wyścigach.
41. Wymogi dotyczące organizacji regat:
a. Regaty eliminacyjne do ME i MŚ , MPJmł./OOM - muszą odbywać się na osobnej trasie regat,
b. Na wszystkich materiałach informacjach musi być umieszczane logo PSKO,
c. Zawodnicy, których rodzina lub trenerzy będą członkami KS, nie będą otrzymywać punktów
rankingowych. Nie dotyczy to osób zabezpieczających trasę i rozstawiających znaki
kursowe, tzw. Komisji Technicznej.
d. Organizator w pierwszym dniu regat – do czasu zakończenia zgłoszeń – musi
opublikować regulamin nagród (kategorie, w jakich będą przyznawane nagrody).
e. Zabrania się, aby podczas trwania regat organizator aranżował spotkania z podawaniem
alkoholu. Złamanie tego przepisu przez organizatora spowoduje skreślenie imprezy na okres
5 lat z kalendarza imprez PSKO.
f. Czas po godz. 22.00 przeznaczony jest na wypoczynek dzieci, co oznacza, iż do godziny 21.00
powinny zostać zakończone wszelkie czynności związane z regatami.
g. Maksymalny czas przebywania na wodzie dla zawodników grupy B wynosi 6 h i jest każdo
razowo liczony od sygnału KR o zejściu na wodę.
h. Regaty, oprócz regat mistrzowskich, eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6 dla grupy B,
organizowane w trakcie roku szkolnego muszą być dwudniowe.
i. Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
j. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza
lub równa 2 m/s, wyścig musi być przerwany.
k. Zarząd PSKO rekomenduje, aby nagrody w regatach były przyznawane osobno w kategorii
dla dziewcząt i chłopców.
42. Zarząd powoła na każdy sezon obserwatora regat. W tym sezonie funkcje te pełnić będą Arkadiusz
Komorowski Gr. B i Tomasz Figlerowicz Gr. A. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasady określone
mogą zostać zmienione decyzją obserwatora regat lub 2 innych członków Zarządu PSKO.
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43. W Mistrzostwach PSKO do lat 9 i 11 i 13 chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i przyznawane są
odpowiednio tytuły Mistrza PSKO do lat 9, 11 i 13 w kategorii dziewcząt i chłopców. W tych regatach mogą
brać udział zawodnicy odpowiednio do lat 9 i młodsi oraz do lat 11, 13 i młodsi.
44. Najpóźniej do 31 października każdego roku należy zgłosić propozycję organizacji regat na kolejny
sezon. Zarząd PSKO na posiedzeniu do połowy grudnia danego roku, zatwierdzi terminarz na kolejny rok,
który zostanie opublikowany w informatorze oraz na stronie internetowej do 15 stycznia każdego roku
(zgodnie z decyzją WZC).
45. Skład na Drużynowe Mistrzostwa Europy powołuje Zarząd na podstawie rekomendacji trenera
Reprezentacji.
46. Prawo startu w innych międzynarodowych regatach drużynowych, uzyskują drużyny na podstawie
decyzji zarządu. Drużyna jest wybierana wg. kolejności zajętych miejsc na Drużynowych Mistrzostwach
PSKO.
47. Tylko regaty ujęte w kalendarzu są podstawą do wyliczania rankingów.
48. Ranking będzie uruchomiony dla grupy A po pierwszych eliminacjach, natomiast dla grupy B
po pierwszych regatach ze współczynnikim 1,6.
49. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 100,00 zł. a dla osoby dorosłej 150,00 zł.

VI. INNE
50. Uzyskanie członkostwa dla zawodnika następuje wyłącznie na podstawie dokonanej wpłaty składki
rocznej oraz złożeniu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej. W przypadku osoby dorosłej zgodnie ze statutem PSKO.
51. Wpłaty MŚ i ME. Zawodnicy, którzy planują udział w ME lub MŚ mogą być zobowiązani do dokonania
wpłaty zaliczki w wysokości wpisowego do regat tak, aby uniknąć ponoszenia kar za spóźnienia. Całość
będzie ogłaszana osobnym komunikatem na stronie PSKO.
52. Trenerzy, którzy planują składanie aplikacji na trenerów Reprezentacji, Akademii muszą być członkami
PSKO.
53. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na konto
PSKO: SANTANDER BANK POLSKA 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
54. Wszelkie komunikaty ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej Stowarzyszenia mają moc
obowiązującą.
55. Wątpliwości i wnioski dotyczące regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO w drodze osobnej uchwały.
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OD REDAKCJI

Jak co roku znów do rodziny Optimiściarzy

Szczególne podziękowania dla naszych

trafia nowy Informator PSKO. Nie był to łatwy

niesamowitych

rok ze względu na szalejącą pandemię.

nasz Informator byłby niepełny. Tak jak

Wiele imprez nie odbyło sie w ogóle,

w zeszłym roku, prócz uzupełnienia zdjęciami

a te które udało się zorganizować wymagały

artykułów, umieściliśmy kilka fotorelacji

szczególnych procedur. Pewnie za kilka,

z najważniejszych imprez, a wybór fotografii

kilkadziesiąt lat tegoroczny Informator będzie

był zajęciem bardzo trudnym i ogromnie

świadectwem tej niecodziennej sytuacji.

żałujemy, że nie mogliśmy umieścić ich

Pragniemy podziękować wszystkim osobom

wszystkich.

fotografów.

Bez

Was

zaangżowanycm w tworzenie Informatora.

Bardzo dziękujemy sponsorom, rodzicom

Dziękujemy trenerom, zawodnikom oraz

i wszystkim przyjaciołom klasy Optimist,

ich bliskim za relacje i artykuły. Jak zwykle

a zawodnikom życzymy radości z żeglowania

prosimy o wiecej. Piszcie o Waszych

oraz wielu sukcesów.

przeżyciach, doświadczeniach i przygodzie
z Optimistem.
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