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Drodzy Optimisticzni Przyjaciele,
Czy zdajecie sobie sprawę jakie szczęście
spotkało nas w życiu?
Jeśli nie zastanawialiście się nad tym,
to wiedzcie, że Wszyscy jesteśmy częścią
wspaniałej przygody, która nazywa się
Żeglarstwo. Ono w swych różnych formach
łączy na całym świecie ludzi kochających
przyrodę, wolność, chęć poznawania i aktywne
spędzanie wolnego czasu. Dodatkowo
jesteśmy zaangażowani w najliczniejszą
na świecie klasę jachtów. Takie wyróżnienie
jest powodem do radości i dumy. Na każdym
poziomie naszego zaangażowania mamy też
inne role i zadania do wykonania.
Zawodnicy – najważniejsi bohaterowie
tej przygody. Na różnym poziomie
zaawansowania. Na początku, jako Ci
najmłodsi, którzy w szkółkach uczą się
sterować, opanować strach i łódkę. Następnie,
Ci, którzy potrafią już być małymi kapitanami
swoich jachcików, próbujący swoich sił
w regatach. Na koniec Ci, którzy jako młodzi
sportowcy walczą na wodach Polski i Świata.
Każdy z tych etapów jest ważny i na każdym
z nich rozwijacie się, nie tylko jako żeglarze.
Niewiele sportów i aktywności wymaga od
Was analizy tak wielu zmiennych, które musicie
brać pod uwagę żeglując. Uczycie się przy tym
szybko podejmować decyzje i w krótkim czasie
widzicie ich skutek. Ta umiejętność wiele razy
przyda Wam się w życiu. Poprzez Optimista

stajecie się samodzielni, bo sami musicie
przygotować łódkę, dbać o nią i w końcu
sami nią żeglować. Z drugiej strony jesteście
też zaangażowani w małe społeczności
i pracujecie w grupie. To przecież razem
z koleżankami i kolegami z klubu spotykacie
się na treningach, obozach i zgrupowaniach.
Razem też bierzecie udział pakowaniu sprzętu
i spędzacie długie godziny w podróżach. To też
jest częścią żeglarstwa i uczy Was współpracy
w grupie i odpowiedzialności za innych.
Trenerzy – ludzie z pasją, często
byli zawodnicy i sportowcy, którzy biorą
na siebie odpowiedzialność, nie tylko
za szkolenie żeglarskie, ale przede wszystkim
za kształtowanie charakterów młodych ludzi
w wymiarze sportowym jak i społecznym.
Duże zaufanie jakim obdarzają Was dzieci
i ich rodzice, niech będzie dla Was motywacją
i poczuciem obowiązku. Wasza współpraca

z najmłodszymi wymaga często od Was
cierpliwości i opanowania. Pamiętajcie jednak
proszę, że jesteście, pracując z nieskażonymi
dorosłością dziećmi, ich wzorem do
naśladowania i autorytetem. Znajdujcie
przyjemność z obserwacji rozwoju Waszych
podopiecznych.
Rodzice – po pierwsze ludzie dzięki
którym są dzieci. Po drugie to odważni
opiekunowie, którzy umożliwiają swoim
skarbom dotknięcie tej super przygody, jaką
jest żeglarstwo. Pełni zaufania do swoich
pociech i ich trenerów finansują tę przygodę.
Z doświadczenia wiem jak trudno jest być
dobrym rodzicem zawodników. Uczymy się
tego przez całą ich karierę, a powinniśmy być
doskonali już na początku. Pamiętajcie proszę,
że tym łatwiej Wam to przyjdzie, im częściej
będzie sobie przypominali, że najważniejszym
zadaniem rodziców jest wspieranie swoich
dzieci. Czerpcie też garściami z przyjemności
jaką jest obserwowanie, uczestnictwo
w regatach i integracja w ramach KOR
(Komitet Oszalałych Rodziców). Obserwujcie
jak Wasze pociechy dorastają w kontakcie ze
sportem, wiatrem i wodą.
Życzę Wszystkim, żeby jak najlepiej
i z pełnym zaangażowaniem i przyjemnością,
wypełniali swoje role w naszej pięknej
przygodzie – Żeglarstwie.
					
Artur Burdziej – Prezydent PSKO

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
D OBROWOLNYM ZRZESZENIEM ŻEGLARZY UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLARSTWO NA JACHTACH
KLASY OPTIMIST ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA RZECZ
ROZWOJU TEJ DYSCYPLINY SPORTU.

HISTORIA PSKO
Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist
zostało założone 01.05.1993 r. w Gdyni przez grupę
entuzjastów Optimista na czele z wieloletnim
jej przedstawicielem we władzach żeglarskich Andrzejem Lutomskim - trenerem Arki Gdynia,
wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw Polski.
Pierwszym Prezydentem NSKO w 1993 r.
został Henryk Skórzak ze SWOS’u Warszawa,
którego syn - Tomek Skórzak został Mistrzem
Polski w 1989 r. 
Kolejnym Prezydentem został
Tomasz Rudawski także ze SWOS’u Warszawa.
Jego syn Marcin Rudawski w 1994 r. też został
Mistrzem 
Polski. 
Następnie Prezydentem został
Jacek Pasternak z YKP Warszawa - jego syn Aleksy
żeglował w czołówce polskiego Optimista. W 1999
r. Prezydentem został wybrany Piotr Winkowski
Warszawa - Mistrz Europy w windsurfingu, poligraf.
Jego syn Jakub Winkowski w 2000 r. zdobył tytuł
Mistrza Polski.
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W 2012 r., Prezydentem został wieloletni
członek Zarządu NSKO, Tomasz Figlerowicz. Wtedy
też stowarzyszenie zmieniło nazwę na Polskie
Stowarzyszenie Klasy Optimist (PSKO), łącząc
w ten sposób pierwszą nazwę Polski Związek
Klasy 
Optimist, z późniejszą nazwą Narodowe
Stowarzyszenie Klasy Optimist. Zarząd PSKO

tworzyło zawsze grono wybitnych trenerów klasy

Optimist, jak i rodziców zangażowanych w kariery
swoich dzieci.
Klasa Optimist, w dużym stopniu, dzięki
programowi Nivea Błękitne Żagle, realizowanemu
w latach 2001-2012 z inicjatywy Zbigniewa
Malickiego oraz ówczesnego prezesa Nivea
Polska,Hansa Jürgena Stütinga, szybko urosła
z kilkuset, do kilku tysięcy żeglarzy starujących
regularnie w regatach żeglarskich. Każdego
roku 
organizowanych jest 
ponad 50 
regat
ogólnopolskich. Istnieje również ogromna rzesza
UKS - U
czniowskich Klubów Sportowych,
posiadająca ponad 2500 optimistów, szkoląca

przyszłych następców medalistów Olimpijskich.
Zarząd PSKO jest wybierany co 3 lata.
Członkowie pracują społecznie dla popularyzacji
żeglarstwa wśród młodzieży do 15 lat. 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. 
Współpracuje z Polskim Związkiem
Żeglarskim konsultując swoje poczynania.
Prowadzi stronę 
internetową. W
spółpracuje

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.
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:

75 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 50,00 pln, 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 dotycz
tylko osób po 16 roku życia.
Zawodnicy zostają członkami
w momencie opłacenia składki.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do przystąpienia
do naszego stowarzyszenia!
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SKŁAD ZARZĄDU

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
KLASY OPTIMIST
KOMISJA REWIZYJNA

ZARZĄD

PREZYDENT

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

VICE PREZYDENT

TOMASZ FIGLEROWICZ

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

SKARBNIK

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

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 KLASY

SEKRETARZ

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

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

CZŁONEK ZARZĄDU

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

JERZY MIŚKÓW

opticup@opticup.com.pl
tel. 601 453 077
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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 ustąpic 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.
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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.

POKROWCE TRANSPORTOWE
POKROWCE NA OSPRZĘT
PASY BALASTOWE
TORBY I WORKI WODOODPORNE

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.

rippercovers@hotmail.com
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Tel : +48 606 901 463

AGNIESZKA PAWŁOWSKA
Gdy zaczęłam żeglować miałam 7 lat.
Dołączyłam wtedy do klubu LKS Charzykowy.
Właściwie znalazłam się tam przypadkowo –
moja przyjaciółka zaczęła uczęszczać na „zajęcia
z optymistów” i zapytała mnie czy nie chcę jej
towarzyszyć. Oczywiście zgodziłam się, bo przecież
każdy powód jest dobry, żeby się nie uczyć.
Mimo początkowej niechęci do
Optymista, a szczególnie do dużego wiatru,
spędziłam 3 lata w grupie B pływając po końcowych
miejscach. Gdy już byłam bliska zrezygnowania ze
sportu, nastąpił pewien przełom. Czwarty sezon
(2014) wypadł lepiej, niż się spodziewaliśmy, a moi
rodzice nareszcie mogli na wynikach szukać mnie
od początku. Otrzymałam wtedy srebro MMM, tytuł
mistrzyni Polski do lat 11, wicemistrzyni grupy B oraz
2 miejsce w Pucharze Polski w kategorii dziewcząt.
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Sezon później, jako debiutantka
w grupie A zakwalifikowałam się na Mistrzostwa
Europy. Było to wielkim zaskoczeniem dla mnie,
rodziców i trenera – Sławomira Januszewskiego.
Jeszcze wychodząc po nominację nie
wiedziałam co się dzieje. Nie spodziewałam się,
że mogę zostać wybrana do reprezentowania
Polski na tak ważnych regatach. Walia wywarła
na mnie ogromne wrażenie, miała jednak spore
wymagania. Wiatr wiejący z prędkością 30 węzłów
i ponad 3-metrowe fale były dla lekkiej zawodniczki

W ostatni sezon weszłam pełna
entuzjazmu. Zaczynając od drugiego miejsca
na Jsail&Optimast Meeting aż do kwalifikacji
na Mistrzostwa Europy pływało mi się świetnie.
Jednak Scheveningen miało inne plany. 50 metrów
prądu to trudne warunki dla polskich żeglarzy.
Gdy nie udało mi się dostać do złotej grupy
postanowiłam, że wypadałoby chociaż wygrać
srebrną. Realizując ten cel cieszyłam się że mam
przyjemność stać na podium Mistrzostw Europy.
Następnym zadaniem była obrona zeszłorocznego
tytułu Mistrzyni Polski. Do Goczałkowic jechałam
pewna sukcesu, ale pierwszy wyścig sprowadził
mnie na ziemię i uświadomił, że na wszystko trzeba
zasłużyć. Co prawda udało mi się to osiągnąć,
jednak otrzymałam nauczkę i już nigdy nie
spoczęłam na laurach.

nie lada wyzwaniem. Na szczęście miałam obok
siebie takich trenerów jak Przemek Struś oraz
Marek Karbowski, którzy pomogli mi przygotować
sprzęt i psychikę aby stawić czoło panującym tam
warunkom. Mimo niezbyt zadowalającego wyniku
przywiozłam stamtąd świadomość, że już zawsze
sobie poradzę, bo raczej nigdzie nie spotkam
podobnych warunków. I rzeczywiście – do końca
mojej kariery na optymiście nie miałam okazji
sprawdzić się w takim wietrze.
W 2016 roku, kiedy to tak zwany
„fart nowicjuszy” wygasł, moje wyniki znacznie
spadły. Gdy doszłam do wniosku, że przestałam
rozwijać swoje umiejętności, podjęłam decyzję
o zmianie klubu. Najbliżej był CHKŻ – mogłam
brać udział w każdym treningu bez problemów
z dojazdami.
Mimo, że nauka całej techniki od
początku była trudnym wyzwaniem, to z pomocą
trenera Karola Jączkowskiego w ciągu roku udało
nam się zrealizować plan, który zakładał m.in. medal
na OOM. Nie wiedziałam, że można tak fantastycznie
zakończyć sezon żeglarski – Mistrzostwo Polski,
kwalifikacja do kadry Drużynowych Mistrzostw
Europy na Ledro i zajęcie tam szóstego miejsca,
oraz drugie miejsce w Drużynowym Pucharze
Europy w Berlinie.

Najważniejszymi regatami w sezonie
były dla mnie DME na Ledro. Pływaliśmy tam
w szybkim i sprytnym teamie, w którym miałam
zaszczyt pełnić funkcję kapitana. Chociaż
niewątpliwie brązowy medal był dla nas ogromnym
sukcesem, to najbardziej niezapomnianym
elementem tych zawodów jest karuzela. Każdy
dzień regat kończył się błaganiem trenera aby
pozwolił się chociaż raz przejechać co i tak
kończyło się godziną jazdy. Następnym krokiem
były mistrzostwa w Dziwnowie, które były dla
mnie ostateczną walką o ranking. Siódme miejsce
open pozwoliło na objęcie w nim prowadzenia
i osiągnięcie tego o czym marzyłam cały rok
– 1 miejsce open.

Z Dziwnowa przywiozłam też dwa srebrne medale
w kategorii dziewcząt – za sprinty i za MM PSKO.
Jak zawsze zamknięcie sezonu stanowią
drużynówki. Zaczęliśmy od zwycięstwa w Rybniku,
a następnie tym samym składem pojechaliśmy do
Berlina gdzie po trudnej walce z drużyną Włochów
zajęliśmy drugie miejsce.
Myślę, że dla wielu rówieśników wciąż
pozostanę największą farciarą na optymiście,
jednak uważam był to efekt ciężkiej pracy ze
wspaniałym trenerem. Udało mi się osiągnąć
coś o czym nawet nigdy nie śniłam, a ostatni
sezon był wisienką na torcie optymiściarskiej
kariery. Aktualnie jestem sterniczką na klasie 420
i rozwijam się pod skrzydłami trenera Marcina
Mickiewicza. Na razie moim największym sukcesem
jest wygranie wyścigu na międzynarodowych
regatach, jednak wierzę w to, że uda mi się pokazać
coś więcej.
Z pozdrowieniami dla wszystkich optymiściarzy
Agnieszka Pawłowska
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RAFAŁ POGORZELSKI
KONIEC OPTY-MISTYCZNYCH WRAŻEŃ

Zanim ostatni sezon rozpoczął się
w kraju na dobre, Trener Karol postawił przede
mną bardzo wysoką poprzeczkę. W kwietniu 2018
reprezentowałem nasz kraj w IV Pucharze Narodów
(Country Cup) w Riva del Garda. Zająłem tam
najlepszą do tej pory wśród Polaków 6 pozycję
na 29 reprezentowanych krajów.
Później było tylko lepiej. Nieoczekiwanie,
ponieważ celem na ostatni rok było jedynie
przyzwoite zakończenie kariery na Optymiście.
Po kolei wygrywałem następujące po sobie
ważne regaty: JSail & Optimast Meeting w Pucku,
I eliminacje MŚ/ME w Pucku oraz II eliminacje
MŚ/ME w Gdyni. Dzięki temu udało mi się zwyciężyć
w krajowych eliminacjach MŚ/ME.

Przygodę z optimistem zakończyłem jesienią
2018 roku, w szóstym sezonie żeglowania. Już
znacznie wcześniej zachęcano mnie abym porzucił
małą łódkę i przesiadł się na inną klasę, ale nie
posłuchałem. Ten wybór był możliwy dzięki świetnej
społeczności najstarszego w kraju żeglarskiego
klubu z Chojnic oraz doskonałego trenera. Karol
Jączkowski zaczął szkolić mnie już w 2016 r.
w ramach Akademii Regatowej PZŻ, a ostatnie 1,5
roku na Optimiście spędziłem pod jego opieką.

Z nadejściem lata z wyłonioną drużyną
narodową intensywnie przygotowywaliśmy
się do Mistrzostw Europy pod wodzą Trenerów
Basi Dziekańskiej i Przemka Strusia. Wreszcie
nadeszły mistrzostwa obok portu w Scheveningen
w holenderskiej Hadze. W zmaganiach na bardzo
trudnym akwenie na silnych prądach, zająłem
ostatecznie rozczarowujące mnie 33 miejsce, choć
zarazem było to najlepsze miejsce wśród naszych
chłopaków.

Ostatnimi moimi regatami na Opti były
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Dziwnowie.
Ich finał przypadł w moje 15 urodziny. W stawce 270
żeglarzy z 10 krajów zająłem 2 miejsce w kategorii
open, najlepsze wśród Polaków i najlepsze zarazem
w tych regatach nasze miejsce od 4 lat.
Wydawało się, że to już koniec emocji
na zakończenie przygody na małej i zwrotnej
łódce. Ale Chojnice od wielu lat mają to do siebie,
że świetnie szkolą swoich żeglarzy do startów
drużynowych. Nasza drużyna klubowa wygrała
w październiku Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Rybniku, a w Berlinie wywalczyliśmy srebro
w Opti Team Cup, ustępując tylko silnej drużynie
Włochów, z dwoma Mistrzami, Świata i Europy,
w ich teamie.
Przygoda pod małym żaglem nauczyła mnie
przezwyciężania swoich własnych słabości.
Serdecznie dziękuję swojemu trenerowi,
wszystkim koleżankom i kolegom oraz ich rodzicom
za wspieranie mnie i życzenia wypowiedziane
przy okazji naszego pożegnania: „Never give up,
Rapatus!”.
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Pod okiem trenera Arka Komorowskiego
osiągnąłem mój dotychczas największy sukces
było to zdobycie tytułu Mistrza Polskiego
Stowarzyszenia Klasy Optimist gr. B w Giżycku,
oraz Vice-Mistrza Polski do lat 11 w Złocieńcu jak
również wraz z koleżankami Natashą Anolik, Polą
Schmidt, Julą Schmidt i Zuzią Figiel Vice-Mistrza
w zawodach drużynowych w Rybniku.

FABIAN KOCIĘDA
Fabian Kocięda ur. w 2007r.
Zamiłowanie do żeglarstwa przekazał mi pierwszy
trener - tata Krzysztof Kocięda. W wieku 7 lat
zacząłem pływać na optimiście w klubie Opti CWM
Gdynia. Jako początkujący żeglarz popełniałem
wiele błędów mimo wielu chęci ponosiłem wiele
porażek ale ciężka praca, treningi, zgrupowania
i wyjazdy pomagają mi rozwijać umiejętności
żeglarskie, nauczyłem się odpowiedzialności,
wytrwałości jak również zdrowej rywalizacji. Dzięki
wyjazdom poznałem wiele wspaniałych koleżanek
i kolegów żeglarzy.

Dotychczasowych sukcesów nie mógłbym
osiągnąć, gdyby nie ogromne wsparcie mojej
najbliższej rodziny, moich rodziców, rodzeństwa starszego brata Alana i młodszej siostry Idy, również
żeglarzy. Dziękuję także trenerom Dominikowi
Schutta, Adrianowi Palus, którzy pomogli zdobyć mi
doświadczenie. W najbliższym sezonie żeglarskim
mam nowe siły do rywalizacji i zdobywania nowych
tytułów. Życzcie mi powodzenia :)

Żeglarstwo jest moją pasją, w którą angażuję
większość swojego wolnego czasu. Wypływając
na wodę skupiam się całym sobą żeby jak najlepiej
pływać, zapominam o całym świecie, o szkole, dla
mnie żeglowanie jest celem w życiu, sposobem
na nudę, złość – po prostu jest samą przyjemnością.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Fabian Kocięda
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Zdj. Artur Palka
Zdj. Arkadiusz Komorowski

DZIWNÓW NIE ZAWODZI

CZYLI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
W OBIEKTYWIE WOJTKA LEWANDOWSKIEGO

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2018
CYPR LIMASSOL

Do Limassol, przylatujemy odpowiednio
wcześnie. Mamy czas na spokojnie przygotowania
do startu. Szybko odnajdujemy się we wszystkich
obowiązkach. Odbieramy sprzęt i tutaj ogromne
podziękowania dla Pana Łukasza Formeli z firmy
NEWBLUE.

Treningi, analiza akwenu, trochę zwiedzania
tak spędzamy dni przed mistrzostwami świata.
Pomiary bardzo istotna część każdych Mistrzostw,
zapisujemy się w kolejkę przychodzimy z gotowym
sprzętem. Zespół międzynarodowych mierniczych
dokonuje pomiarów płetw, masztów, żagli
oraz sprawdza kamizelki asekuracyjne. Jeden
z mierniczych zaprasza Nas do rozmowy i omawia
z nami wszystkie szczegóły. Wszyscy czujemy,
że cały zespół jest tutaj dla dzieci.

Witajcie! Kolejna Wielka przygoda za Nami.
Limassol to drugie co do wielkości miasto Cypru…
Zacznijmy od początku. Reprezentacja wyłoniona
na podstawie naszych polskich eliminacji, która
dostała akredytacje na start w Mistrzostwach
Świata to:
Gracjan Grzech - YKP Gdynia
Ignacy Oźminkowski - Spójnia Warszawa
Jan Witkowiak - YKP Gdynia
Ludwik Grzelak - Spójnia Warszawa
Mateusz Gwóźdź - YKP Gdynia
Dominik Schutta - Trener
Mariusz Grzelak - Team Leader
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Tuż po tym jak wyłoniliśmy TEAM zaczyna
się nasza przygoda! Zaczynamy tworzyć
Reprezentacje Polski na Mistrzostwa Świata 2018!
Poważna Sprawa! Rozpoczynamy od zgrupowania
w Górkach Zachodnich stawiamy na elementy
integracji i poznania siebie. Trenujemy na wodzie,

trenujemy na lądzie mentalnie z dr Danielem
Krokoszem, psychologiem sportowym zaczynamy
stawiać pierwsze kroki. Każdy poznaje sposoby
na radzenie sobie ze stresem. Daniel zwrócił
uwagę na to, że odpowiedni poziom pobudzenia
na linii startu jest najważniejszy i to tak naprawdę
my decydujemy i kontrolujemy jego poziom.
Dziękujemy za to, że nakreśliłeś Nam drogę do
stawania się lepszym! Zgrupowanie kończymy
wspólnym rozładowaniem emocji.
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Zaczynamy wyścigi. To czas bardzo
intensywnej pracy mentalnej oraz fizycznej. To
czas sprawdzający ogólną wiedzę żeglarską, którą
nabywamy od najwcześniejszych lat pływania
na Optimiście. Tutaj istotną rolę odgrywa wiedza
o prądach, głębokości akwenu, miejscowych
zmianach wiatru, ułożeniu brzegu, a nawet
znajomości fali występującej na akwenie regat.
Wszystko to nazywamy analizą/rozpoznaniem
akwenu. Czas który sprawdza przygotowanie
mentalne zawodników oraz całego TEAMU.
Odporność na stres, kontrolowanie emocji przed
startem, odnalezienie się po słabszym wyścigu,
a co trudniejsze opanowanie emocji po dobrym
wyścigu. To wszystko sprawdzają najtrudniejsze
i najbardziej wymagające regaty Mistrzostwa
Świata.

Zdj. Matias Cappizzano

Wyścigi dla Nas okazują się bardzo trudne.
Największy problem sprawiają Nam starty.
W większości wyścigów każdego reprezentanta
start był elementem, którego nie mogliśmy
naprawić. Ten najważniejszy moment każdego
wyścigu powodował późniejsze trudności
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Zdj. Matias Cappizzano

w odnalezieniu się w stawce czego skutkiem były
miejsca poniżej postawionych celów każdego
z naszych reprezentantów.
Reprezentacja dała z siebie WSZYTSKO,
wierzcie mi na słowo. Emocje, które nam
towarzyszyły nie występują na żadnych regatach
w Polsce. Na pewno sobie radziliśmy, wróciliśmy
z dużym pakietem solidnej nauki i wiedzy
pozyskanej na tak wspaniałych regatach.
Chłopaki! Serdeczne Gratulacje dla Was
wszystkich takie wydarzenia budują wasze
CHARAKTERY! Niesamowita przygoda pozostanie
w Waszych wspomnieniach na całe życie i co
najważniejsze! Pomoże Wam podejmować lepsze
decyzje w przyszłości.
Do zobaczenia na wodzie
Trener Dominik Schutta
Specjalne podziękowania:
Rodzice - bez Waszego udziału przygoda nie była
by możliwa!
Mariusz Grzelak Team Leader - twoja praca jest
nieoceniona.
Luxury Medical Care
Państwo Tarnawscy - Tarnawski.pl
Newblue.eu
Silverace.co

Zdj. Matias Cappizzano

Zdj. Matias Cappizzano
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Wyniki końcowe Drużynowych Mistrzostw
Polski w klasie Optimist:

CHOJNICE WYGRYWAJĄ

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI!
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W Rybniku zakończyły się dwudniowe
Drużynowe Mistrzostwa Polski w klasie Optimist.
Najlepsze polskie kluby w klasie Optimist po raz
drugi na akwenie Zalewu Rybnickiego rywalizowały
w widowiskowej formule regat drużynowych
4 x 4 (tzw. Team Racing). Najlepszą okazała się
drużyna z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego
(CHKŻ) w składzie Agnieszka Pawłowska, Rafał
Pogorzelski, Jacek Kalinowski, Jeremi Szczukowski
i Antoni Lipiński wyprzedzając ekipy z CWM Opti
Gdynia i KS Spójnia Warszawa.
Pierwszego dnie rozegrano 2 rundy
eliminacyjne każdy z każdym, co oznaczało
że każdy zespół popłynął 12 wyścigów. Eliminacje
wyłoniły 4 załogi kwalifikujące się do półfinałów.
Bezkonkurencyjnym była drużyna CHKZ
wygrywając wszystkie pojedynki. Za nimi zacięty
bój stoczyły załogi KS Spójnia, CWM Opti i Jacht
Klub Wielkopolski (JKW), kończąc eliminacje
odpowiednio na miejscach 2 do 4.
W półfinałach CHKŻ wybrał ekipę JKW

i pokonał ją gładko 3-0. Natomiast w drugiej parze,
po zaciętych pojedynkach wygrała ekipa z CWM
Opti 3-1 ze stołeczna Spójnią.
Mecz o 3 miejsce zakończył się zwycięstwem
Warszawiaków natomiast w finale w pierwszym
wyścigu niepokonana do tej pory ekipa z Chojnic
musiała uznać wyższość ambitnie i coraz lepiej
pływającej drużynie z Gdyni. Podrażnieni porażką
żeglarze z CHKZ wygrali jednak kolejne 3 wyścigi
i cały finał 3-1 zdobywając upragnione złote medale
Mistrzostw Polski.
„Cieszymy się bardzo z wygranej,
przyjechaliśmy o złoto po zeszłorocznej porażce
w finale. Udało się zrealizować plan i nasze
marzenia, mieliśmy szczęście ale też byliśmy
bardzo dobrze przygotowani. Na pewno wynik
i czas spędzony w Rybniku to dobry fundament
przed regatami Pucharu Europy w Berlinie na które
jako Mistrz Polski udajemy się już za 3 tygodnie.” podsumował Karol Jączkowski, trener Chojnickiego
Klubu Żeglarskiego.

1. Chojnicki Klub Żeglarski
2. CWM Opti Gdynia
3. KS Spójnia Warszawa
4. Jacht Klub Wielkopolski
5. WTW Warszawa
6. CHKŻ 2
7. UKS Żeglarz Wrocław

Baza regat znajdowała się w Hotelu Stodoły,
a wyścigi rozgrywane były blisko brzegu przy
zaporze na Zalewie Rybnickim.

Regaty zorganizował Polish Match Tour
przy współpracy rybnickiego klubu TS Kuźnia
i Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.
Partnerami regat byli: Miasto Rybnik, żaglownia
JSail, Optimast, Musto Polska, Kaya Ropes, SailShop.pl, TS Kuźnia Rybnik
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RYBNIK 2018

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO

Pod koniec wakacji wraz z drużyną, w której
skład wchodzili Natasha, Fabian, Pola, Zuzia
oraz trenerem Arkiem pojechaliśmy do Rybnika
na Drużynowe Mistrzostwa PSKO. Regaty
rozpoczęły się jak każde inne, najpierw odprawa
a potem zeszliśmy na wodę. Tego dnia wyścigi
poszły nam bardzo dobrze i zakwalifikowaliśmy się
do finałów.
Drugiego dnia, podczas finałów w jednym
z wyścigów mojej siostrze Poli pękł kielich w łódce.
Sędziowie nie zgodzili się odroczyć wyścigu.
Pomimo usterki udało się jej jednak ukończyć ten
wyścig tak, że nasza drużyna wygrała to starcie.
Regaty drużynowe żądzą się nieco innymi regułami
od flotowych. Ważna jest tu współpraca całego
zespołu. Niepowodzenie jednego zawodnika
powoduje przegraną całej drużyny.
W następnym wyścigu Pola miała już nowy
kielich. Nasz trener pożyczył go od trenera Karola
z ChKŻ. Dzięki temu mogliśmy kontynuować
rywalizację. Ostatecznie doszliśmy do finału gdzie
walczyliśmy z drużyną z Chojnic. W finale jednak
zabrakło nam szczęścia i z pięciu wyścigów
wybraliśmy dwa. Przegraliśmy zatem nieznacznie
i zajęliśmy drugie miejsce.
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Osiągnięty wynik uważam za duży sukces
naszego zespołu. Ten sukces był zasługą całej
naszej drużyny. Nie osiągnęlibyśmy go bez
zaangażowania każdego zawodnika z zespołu
oraz naszego trenera. Do startów drużynowych
przygotowywaliśmy się od dawna. Trenowaliśmy
zarówno na morzu jak i jeziorach. Dużo też
zawdzięczamy trenerowi Karolowi z ChKŻ, który
poświęcił nam sporo czasu przygotowując nas do
startów drużynowych.
Polecam wszystkim regaty drużynowe. Jest
to ciekawa forma na urozmaicenie żeglarstwa.
Wyścigi są krótkie i dynamiczne, i cały czas coś się
dzieje. Starty wymagają umiejętności szybkiego
pływania, współpracy całego zespołu, właściwej
taktyki, szybkiego podejmowania decyzji,
komunikacji w zespole oraz dobrej znajomości
przepisów.
Były to moje przedostatnie regaty
w klasie Optimist. Zdobyte wicemistrzostwo
było optymistycznym podsumowaniem wielu
lat treningów z trenerem Arkiem Komorowskim
w klubie OPTI CWM Gdynia.

KS AZS AWFIS GDAŃSK Z TYTUŁEM
MISTRZYNI POLSKI W SPRINTACH

Cześć, jestem Ewa Lewandowska i mam 13
lat. Trenuje żeglarstwo od około 5 lat i wciąż mam
z tego ogromną frajdę. Wciąż dzieje się coś nowego.
W zeszłym roku wystartowałam w pierwszych
w historii sprintach w klasie Optimist. Było to
bardzo ciekawe doświadczenie. Na początku
trochę się obawiałam, bo nie wiedziałam o co
w tych sprintach chodzi…
Zasady są jednak proste. Na początek startują
dziewczyny, potem chłopacy. Start jest 3 minutowy
i płynie się krótką trasę ok. 10 min. Trasa to 2 śledzie
i półwiatr na metę (jak widać na obrazku).

Julia Schmidt
Pol 2033

na 110%. Kluczem do sukcesu nie jest urodzić się
z talentem. Kluczem jest motywacja do działania
i starania. Dla mnie ważne jest grono bliskich,
by wspierało, gdy mam chwile zawahania. Dziś
doceniam też, by rodzice wierzyli bardziej niż Ty
w siebie.
Mnie udało się wygrać te Sprinty. Walczyłam
do końca, choć w poszczególnych startach różnie
bywało... Zostałam pierwszą mistrzynią Polski
w sprintach w klasie Optimist w dziewczynach.
Byłam bardzo zadowolona. Oczywiście nie udałoby
mi się to bez wsparcia rodziny, a głównie mojego
brata, Tomka i moich rodziców. Dziękuje również
trenerom – Adam Paszek i Karol Jączkowski.
Dziękuje za przeczytanie i mam nadzieję, że nie
odpuścicie marzeniom.
Ewa Lewandowska
Zdjęcia: Bartek Modelski i Wojtek Lewandowski

Większość osób myśli ,,Nie dam rady”, ,,Jestem
za słaby”, ale to nie musi być prawda. Jeżeli ma się
marzenie i chęć, aby je zrealizować to da się to
zrobić. Prawdą jest, że potrzeba dużo treningów,
ale najważniejsze, gdy każdy trening przepracujesz
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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY
PIEVE DI LEDRO 2018
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Przygotowania do Drużynowych Mistrzostw
Europy rozpoczęliśmy solidnym treningiem
drużynowym w Charzykowach. Był to tydzień pracy
- w tym 2 sesje treningowe dziennie plus wieczorna
analiza z kamery. Po blisko 50 godzinach pracy
z tematyki „team race” mogłoby się wydawać,
że trener nie będzie miał problemu, żeby powołać
reprezentację. Okazało się, że z każdym dniem było
tylko trudniej. Zawodnicy wskoczyli na najwyższy
poziom, a ich umiejętności się wyrównały.
Mogłem powołać do reprezentacji tylko 2
dziewczyny i 2 chłopców. Do ostatniego dnia
miałem dylemat pomiędzy: Julią Schmidt, Ewą
Lewandowską, Pauliną Rutkowską, Agnieszką
Pawłowską, Rafałem Pogorzelskim, Jeremim
Szczukowskim i Jackiem Kalinowskim. Moim
pierwszym wyborem po obozie był skład z:
Agnieszką, Pauliną, Rafałem i Jeremim. Kolejne
2 tygodnie przyniosły świetną dyspozycję Jacka
Kalinowskiego, któremu miejsce w reprezentacji
ustąpił Rafał. Była to bardzo dojrzała postawa
zawodnika, pełna fair play, który kierował się
dobrem reprezentacji, ponad swoje osobiste chęci
i pragnienia.

Zorganizowałem trening z wymagającym rywalem
jakim są Hiszpanie. Od pierwszych minut pełen
ogień. Tempo akcji, liczba zagrań, poziom sportowej
agresji, determinacja i szybkość żeglowania
rywali mogła być zaskoczeniem dla naszych
Optimiściarzy. Następnie ceremonia otwarcia
regat i chwila rozmowy, żeby wyciszyć emocje.
To był ważny dzień, bo zawodnicy kładąc się spać
wiedzieli czego się spodziewać w następnych
dniach.

Podróż zaczęliśmy zaraz po odebraniu medali
z OOM około godziny 17.00 w Goczałkowicach
a następnego dnia w południe byliśmy już
na treningu we Włoszech w miejscowości Pieve di
Ledro, oddalonej o 14 km od Gardy.
Organizator zapewniał nam sprzęt do startu,
nie mieliśmy więc własnych łódek. Po zgłoszeniu
się, a raczej zameldowaniu w biurze regat,
przyszedł czas na jedyny trening przed zawodami.

Do zawodów przystąpiło najlepszych 15
państw państw Europy, które rok wcześniej
uzyskały kwalifikację. Były to: GRE, TUR, GER, SWE,
ISR, ESP, SLO, RUS, ITA, GBR, DEN, NED, UKR, CRO
i POL.
Pomimo wielu godzin na wodzie stałym
elementem dnia były odprawy, które prowadził
Chris Atkins - jeden z największych autorytetów
na świecie z tematyki drużynowej. Można było
uzyskać sporo specjalistycznej wiedzy, która
właściwie stosowana procentowała podczas
Mistrzostw.
Format zawodów był bardzo wymagający.
Od pierwszego wyścigu drużyny zbierały punkty,
żeby dostać się do fazy finałowej zawodów czyli
1-5. Blisko 16 godzin rywalizacji każdy z każdym,
na maksymalnych obrotach, w pełnej koncentracji
i stresie. Zawodnicy wiedzieli, że każdy wyścig
może decydować o dalszych losach zespołu.
Wygrywaliśmy
zdecydowaną
większość
pojedynków, ale musiały zdarzyć się potknięcia
przy tak wysokim poziomie zawodów.
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Ostatecznie w dniu trzecim doszliśmy do
„złotej grupy” gdzie znalazło się 5 najlepszych
drużyn Europy w tym: ITA, TUR, POL, SWE i ESP.
Można powiedzieć, że awansowaliśmy pewnie
zaliczając po drodze wszystkie emocje: euforię,
złość, radość, strach, płacz i znowu euforię.
Te zawody to prawdziwy „roller coaster” dla
największych twardzieli. W fazie złotej drużyny
ponownie rywalizowały ze sobą każdy z każdym,
w celu wyłonienia półfinalistów. Zakończyliśmy 3
dni ścigania z największą ilością punktów, dlatego
przystępując do półfinałów byliśmy rozstawieni
z numerem 1. Naszym nowym rywalem w półfinale
byli bardzo agresywni Szwedzi, którzy bronili
tytułu Mistrzów Europy z zeszłego roku. Do dalszej
rywalizacji włożyliśmy mnóstwo pracy, sił i energii.
Zawodnicy walczyli jak lwy, natomiast zwycięsko
wyszli z tego Szwedzi. Oczywiście wszystko
rozgrywało się na mecie, gdzie decydowały
milimetry.
Po bolesnej porażce zostaliśmy już tylko
w walce o brązowy medal. Najkrócej mówiąc
zaczęły się schody. Nie łatwo było się pozbierać
i motywować na nowo. Obie reprezentacje drżały,
żeby nie wrócić do kraju bez medalu. Rywalizacja
o brąz toczyła się do dwóch zwycięstw. Nad głowami
kumulowały się wszystkie emocje, wychodziło
zmęczenie, nogi zaczęły drżeć. Obie drużyny miały
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na koncie niepowodzenia w półfinałach i chciały
udowodnić swoją wartość.
W małym finale z udziałem naszej reprezentacji
emocje sięgały zenitu. Ambitna walka, pełna gama
zagrań, krzyki, protesty, protesty i protesty.
Na „wzgórzu trenerskim” nie było wcale
spokojniej. Trenerzy już tylko chcieli zobaczyć
swoją reprezentację zwycięską na linii mety
a wyścig wydawał się wiecznością.
Ostatecznie rywalizację o brązowy medal
Polska wygrała 2:0 nad Turcją. Wydaje mi się,
że powodem było więcej dyscypliny, automatyzmu
i wypracowanej skuteczności podczas zagrywek.
Dodawało to pewności siebie zawodnikom i było
formą „Jokera” na trudne chwile.
Zawodnicy dostali wymarzoną zapłatę
za wykonaną pracę odbierając brązowe medale
Drużynowych Mistrzostw Europy. Wielki sukces
młodych ambitnych żeglarzy, którzy już myślami
wracają nad Ledro.
Tegoroczna edycja Mistrzostw odbędzie
się 20-25 sierpnia. Nie znamy jeszcze składu
reprezentacji, ale już trzymajcie kciuki za Naszych!
PS: Sekretem naszych wygranych były arbuzy.
Na zdjęciu poniżej każdy zawodnik gdy dostał
kawałek, wyścig kończył się wynikiem 4:0.

www.blueblueteam.com.

31

Team Polska 1 – Agnieszka Pawłowska, Jeremi
Szczukowski, Jacek Kalinowski (tegoroczni
brązowi medaliści Drużynowych Mistrzostw
Europy) Rafał Pogorzelski i Antoni Lipiński wszyscy z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.

MIĘDZYNARODOWE REGATY DRUŻYNOWE

OPTI TEAM CUP BERLIN

TEAM POLSKA – (od lewej): Pola, Ewa, Julia, Jeremi,
Gucio, Ludwik, Jacek, Antek, Agnieszka i Rafał.

SREBRNE MEDALE I ZŁOTE DOŚWIADCZENIA

ZDOBYTE PRZEZ TEAM POLSKA 1 I TEAM POLSKA 2 PODCZAS
31 EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH REGAT DRUŻYNOWYCH OPTI TEAM CUP BERLIN
Wygrana w Drużynowych Mistrzostwach
Polski zapewniła zespołowi młodych optimiściarzy
z Chojnic możliwość udziału w międzynarodowych
regatach drużynowych Berlin Opti Team Cup. To
już 31 edycja tej imprezy, a jej prestiż rośnie z roku
na rok. W tym roku ścigało się ze sobą 15 zespołów
z 10 krajów, a wśród nich aktualni Mistrzowie Świata
i Europy – Włosi Marco Gradoni i Alex Demurtas.
Format tych regat polega na rozegraniu
pojedynków „każdy z każdym” (round robin),
wyścigów w złotej i srebrnej lidze, następnie
dużego finału o 1 miejsce na podium oraz małego
finału o 3 miejsce. O zwycięstwo walczą między
sobą drużyny składające się z 4 łódek w formule
„4 na 4”.

Miejsca na mecie są punktowane od 1 do 8.
Zwycięża drużyna, która zdobędzie mniej punktów.
W przypadku remisu 18:18 wygrywa zespół, którego
zawodnicy zajmą miejsca 3, 4, 5, 6 a przegrywa ten,
którego zawodnicy przypłyną na metę w kolejności
1, 2, 7, 8.
„Potencjalnymi
przeciwnikami
byli
czołowi zawodnicy ze świata, należało więc się do
tego odpowiednio przygotować. Zorganizowaliśmy
sesje treningowe poświęcone wyłącznie formule
team racingu – wykłady, wyścigi na akwenie Jeziora
Charzykowskiego oraz wnikliwą analizę popełnianych
błędów. Zaprosiliśmy do pracy czołowych zawodników
z Polski” – mówi trener Karol Jączkowski
z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.
To spośród nich wyłonione zostały dwa zespoły:
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i przeprowadzeniu 3 rund wyścigów (round
robin) oraz wyścigów w grupie złotej i srebrnej
Team Polska 1 zakwalifikował się do dużego finału
z Włochami o 1 miejsce, a Team Polska 2 wszedł do
małego finału z drużyną USA o 3 miejsce. Pojedynki
finałowe były bardzo wyrównane, lecz ostatecznie
1 miejsce wywalczyli Włosi.
Dzięki rewelacyjnej postawie sportowej
Agnieszka, Jeremi, Jacek, Rafał i Antek zdobyli
srebrne medale a Julia, Pola, Ewka, Ludwik i Gucio
zajęli 4 miejsce. Organizatorzy przygotowali dla
nich specjalne upominki. Trzecie miejsce wywalczył
zespół USA 1.
Poza świetnym wynikiem sportowym jest
jeszcze jedna rzecz, która zasługuje na najwyższą
uwagę. Regaty są organizowane przez Potsdamer
Yacht Club w Berlinie przy bardzo aktywnym
udziale rodziców zawodników tego klubu. Rodzice
zapraszają zawodników przyjezdnych do swoich
domów, organizują im różne atrakcje. Rodzą się
nowe przyjaźnie, można podszlifować języki.
W dobie smartfonów, tabletów i telewizji jest to
aktywność na wagę złota.
Tak więc poza srebrnymi medalami przywozimy ze
sobą złote doświadczenia!
Agnieszka, Julia, Pola, Ewka, Jeremi, Jacek, Rafał,
Antek, Ludwik i Gucio – TEAM POLSKA

Team Polska 2 – Julia Schmidt i Pola Schmidt
(Opti CWM Gdynia - II miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Polski), Ewa Lewandowska
(KS AZS AWFiS Gdańsk) , Ludwik Grzelak
i Gustaw Kwiek (Spójnia Warszawa – III miejsce
w Drużynowych Mistrzostwach Polski)
W takim składzie zespoły udały się do Berlina,
gdzie w dniach 26-28.11.2018 r. rozegrano wyścigi
na akwenie jeziora Wannsee. Trenerem obu
zespołów był Karol Jączkowski z Chojnickiego
Klubu Żeglarskiego. Po dwóch dniach rywalizacji
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MY NAME IS KORNIK

MICHAŁ SKAWIŃSKI KORNIK
Intuicja – to trudne słowo, ale wtedy pływałem
„na wyczucie” i były efekty – najczęściej udawało mi
się popłynąć w dobrą stronę. W tym czasie (2014r.)
pływałem na pięknym, drewnianym optymiście
(z 1986r.) odrestaurowanym przez Tatę. Pojawiło
się też mój pseudonim – Kornik. Łódka drewniana
i taki młody sternik ledwie widoczny nad burtą. Taki
Kornik w drewnianym kadłubie…

były ze zwiedzaniem ciekawych miejsc – pomogło
mi to później w szkole. Nie twierdzę, że zawsze
było dobrze. Tak jak każdy miałem też „gorszy
czas”. Wtedy wsparcia udzielali mi Rodzice (Mamy
sposobem był „reset podhalański”) oraz trenerzy
z innych klubów. To wsparcie okazało się dla mnie
dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem – nie jestem
bezimiennym żeglarzem!

Ostatnie trzy zimy to poznawanie optymistycznego latania zimą na ice-optimiście. Niby żagiel
ten sam, ale latanie po zamarzniętym jeziorze
z prędkością ponad 50 km/h bez prawa jazdy jest
nie zapomnianym przeżyciem. W końcu w historii
bojerów Polacy zapisali piękną kartę!
Nie wiem, jak będę sobie radził w grupie A.
Wiem, że spotkam się z żeglarzami, których znam
od lat z grupy B. I tak jak zawsze, będę widoczny
w moim przeźroczysto-czerwonym Korniku.
I tak jak zawsze proszę na swoim profilu na fb –
Trzymajcie za mnie kciuki!!! Wszystkie!!!!

zdj. Irmina Skawińska

Nie pamiętam kiedy zacząłem pływać
na optymiście. Dla mnie to zajęcie było od zawsze.
W 2013 roku ruszał program PZŻ przy
współudziale firmy ENERGA, miałem wtedy jakieś
5,5 roku. Wtedy był to również mój początek. Mama
wspomina ten okres, jako czas wyzwań: Michał
(wtedy jeszcze nie Kornik), wsiadał na optymista
i po chwili z rykiem zeskakiwał na brzeg, by
po wykręceniu „bączka” na lądzie wskakiwać
na łódkę ponownie. Huśtawka uczuć dla ludzi
o mocnych nerwach… Nie pamiętam, jak sobie
radziłem, pamiętam, że było fajnie. Kolejny sezon to
już sekcja żeglarska w klubie. Mniej zabawy, więcej
treningu i nauki! Ale kto się lubi uczyć? Jeszcze
w tak młodym wieku? No bo jak zrozumieć siły
działające na łódkę bez podstaw fizyki, o czytaniu
i pisaniu nie wspominając.
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zdj. Leszek Tokarski

zdj. Roman Walęga

zdj. Roman Walęga

Raz lepiej, raz gorzej sobie radziłem. Raz
chętniej, innym razem z ociąganiem wyruszałem
na trening / regaty. Rodzice zawsze mnie wspierali.
Nie jest przecież prosto zostać sportowcem –
żeglarzem. Przecież jest jeszcze szkoła…
W 2015 roku pojawił się mój własny,
osobisty optymist „KORNIK”. I tak zmieniłem
charakterystyczną, drewnianą łódkę na charaktenrystyczną „przeźroczystą”. Mój szary „Kornik”
jest dzień młodszy ode mnie. Razem pływaliśmy
prawie przez 4 sezony. Razem z Rodzicami
przemierzyliśmy Polskę od gór aż po morze. To były
wyprawy z namiotem i w kamperze. Zawsze razem,
zawsze z Wandalem. Tata został moim osobistym
Trenerem (trudne zadanie, bo trudno ciągle
słuchać się Taty) a Mama zajęła się logistyką. W ten
sposób poznałem wielu optymistycznych żeglarzy
w różnych miejscach Polski. Podróże połączone

Pływałem już długo, dla wielu w grupie B od
zawsze, a wszyscy znali mnie jako Kornika. Kiedyś
w Giżycku, trener (nie mój) na odprawie słuchając
swoich zawodników: „bo Kornik to”, „bo Kornik
tamto” nie wytrzymał i zadał pytanie: „A czy Wy
wiecie JAK Kornik ma na imię?”. Zapadła cisza
– trener „pocisnął” grupą… Sezon 2017 roku był
rekordowy: uczestniczyłem w ponad 25 regatach!
Ostatni sezon (2018r.) to nowy klub i trener
(uodporniłem się na wskazówki Taty). Ostatni
sezon to też nowa łódka. Zgodnie z tradycją: inna
niż wszystkie = przeźroczysta, z czerwonym dnem
i pasami na burtach. Znowu łatwo mnie zobaczyć.
2018 rok to mniej startów, ale więcej pracy
na treningu z trenerem. Zawsze znajdzie się coś
do poprawy, jakiś element ruchu na łódce, nauka
trymu optymista… I znowu nauka…
Trzy ostatnie sezony kończyłem w grupie B
w pierwszej 60. Z uwagi na wiek, nie musiałem
przechodzić do grupy A. Teraz uważam, że najwyższa
pora. Tęsknię za morzem, za mocniejszym wiatrem
i falą. Czas na naukę czegoś nowego.

zdj. Irmina Skawińska
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sierpnia przestała być w ostatniej 10-tce.
We wrześniu pojechałem z nią na regaty Optysiowe
do Włocławka – świetnie zorganizowana i bardzo
sympatyczna impreza – gdzie Emilka wygrała do lat
9-ciu, a regaty w kategorii „open” ukończyła na 30tym miejscu, w środku stawki.

DZIECIAKI NA OPTIMISTACH
– EDUKACJA XXI WIEKU?
Obecnie (kwiecień 2019) trwa debata
o edukacji. Co prawda dotyczy ona typowej szkoły,
jednak warto zauważyć, że dzieci nie zdobywają
wiedzy i umiejętności tylko w ramach formalnej
edukacji. Kształcą się również w innych miejscach,
np. w klubach sportowych. Sport, moim zdaniem,
bardzo dobrze uzupełnia edukacją typowo szkolną
i wspiera rozwój dzieci.
Poniżej trochę moich refleksji z perspektywy
taty dwóch córek i synka, dla których żeglarstwo
stało się przygodą i szkołą z sensem.
Moje dzieciaki są w następującym wieku: Zosia
– 10 lat, Emilka – 8 lat i Jaś – 3,5 roku. Zosia zaczęła
przygodę z żeglarstwem, gdy skończyła 6 lat;
Emilka, która stara się gonić siostrę we wszystkim,
zaczęła pływać mając 5 lat, a Jaś właśnie tydzień
temu po raz pierwszy samodzielnie żeglował –
zbiera benefity wynikające z tego, co wypracowały
starsze siostry.
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Zosia i Emilka w zeszłym roku przepływały
swój pierwszy sezon w Pucharze B. Co prawda
starty dziewczyn nie były w ogóle zoptymalizowane
pod punkty – chociażby nie startowały
w Giżycku (choć Zosia mogła) i miały dużo regat

na końcu, ale kończyła i była klasyfikowana jako
jedyna 9 latka, co w tych warunkach było bardzo
dużym osiągnięciem.
Co daje pływanie na Optimistach moim
dzieciom?
Po pierwsze samodzielność. Porównując
Emilkę i Zosię do ich koleżanek i kolegów w szkole
widać, jak dobrze sobie radzą z różnymi trudnymi
sytuacjami. Pamiętają o pracach domowych, które
same robią bez mojego i mojej żony przypominania;
biorą aktywny udział w różnych dodatkowych
zajęciach, które szkoła oferuje – nawet nas o tym
nie informują; nie mają kłopotu z wycieczkami
i zielonymi szkołami. W tym roku na wiosnę były
razem z klubem na zgrupowaniu przygotowującym
do sezonu w Hiszpanii – poleciały same tylko
z trenerami – i też sobie poradziły.

niepunktowanych, przykładowo były na wszystkich
MPkach (Mistrzostwa Polski): do lat 13 w Krynicy
Morskiej, do lat 11 w Złocieńcu i oczywiście do
lat 9 w Tarnobrzegu. Zosia wystartowała w 2018
roku w sumie w 12 regatach, a Emilka w 11. Zosia
jako 9-latka praktycznie nie schodziła „z pudła”
w kategorii dziewczynki do lat 9. Emilka na początku
sezonu pływała po ogonach, ale już w okolicach
Moim zdaniem jednak największym
osiągnięciem Emilki i Zosi było ukończenie MP13
w Krynicy Morskiej. Na Zalewie Wiślanym wiała
4-5’B. Emilka położyła Optimista z 4 razy, ale nie
zniechęcała się, tylko stawiała łódkę i starała
się płynąć. Pomimo waleczności, nie została
sklasyfikowana w żadnym wyścigu, bo nie mieściła
się w czasie. Trudno się dziwić, gdyż waga Emilki to
ok. 18 kg, więc wybalastowanie Optimista podczas
silnego wiatru i fali jest po prostu dla niej fizycznie
niemożliwe. Trener w końcu ściągnął ją z Zalewu
(po 4 wyścigach), ale tylko dlatego, że się za bardzo
denerwował, a nie dlatego, że Emilka chciała wrócić.
Zosia za to skończyła wszystkie wyścigi – pływała

Po drugie chart ducha. Na wodzie są same
(pomimo trenera w pobliżu). Muszą sobie radzić
z silnym wiatrem, z falą, z zimnem. Obie spisują się
tutaj wyśmienicie – walczą do końca. Szczególnie
Emilka budzi duże zainteresowanie, bo jest mała
jak na swoje 7 lat w zeszłym sezonie, a radzi sobie
bardzo dobrze. Nie ma dla niej trudnych warunków.
Z tym, że na wyścigach jest różnie, bo Emilce jak
nie idzie, to sobie odpuszcza tzn. znajduje sobie
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inne ciekawe rzeczy do robienia np. rozmowy
z koleżanką. W efekcie np. w Olsztynie cały peleton
się ścigał oprócz dwóch Optimistów tzn. Emilki,
która bardzo intensywnie prowadziła dialog
z podobnie pływającą koleżanką. Wyglądało
to tak, jakby dwa turystyczne Optimisty zupełnie
przypadkowo zaplątały się na jakieś regaty. Zosia
za to jest bardziej zawzięta, nie cierpi przegrywać,
ale za to ma swoje humory. W Olsztynie zupełnie
jej nie poszedł start w jednym z pierwszych
wyścigów – została na linii na startu i nie mogła
ruszyć, gdy wszystkie Optimisty już popłynęły.
Gdy się zbliżyliśmy do Zosi (byłem na pontonie
razem z trenerem, który się nami zaopiekował co
umożliwiło start dziewczyn w regatach – p. Jackiem
Pszczółkowskim), zapłakana Zosia wykrzyczała
do mnie wściekle: „Tata zostaw mnie, przecież
widzisz, że jestem w czarnej d…”. Jako rodzic może
powinienem zwrócić jej uwagę na język – 9 letnia
dziewczynka zasadniczo nie powinna używać
takich wyrażeń, lecz jej odpowiedziałem „Zosiu
zdiagnozowałaś sytuację prawidłowo, a teraz płyń
i potraktuj ten wyścig treningowo”. Zosia jeszcze
trochę po dziecięcemu poklęła (w sumie nie
używała brzydkich słów), ale w końcu się pozbierała
i ruszyła – nawet przegoniła w tym wyścigu parę
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Optimistów (m.in. Emilkę średnio zainteresowaną
wyścigiem). Ostatecznie regaty skończyła całkiem
przyzwoicie w środku stawki, a udowodniła sobie,
że potrafi wyjść nawet z zupełnie przegranej
sytuacji – i sama to stwierdziła po regatach.
Po trzecie odpowiedzialność i zaradność.
Dziewczyny się uczą, że jak się nie przygotują,
jak czegoś zapomną, jak czegoś nie przypilnują,
to ostatecznie one będą miały kłopot. Trener ma
około 8 dzieci na głowie więc nie jest w stanie
skoncentrować się tylko na jednym dziecku. Muszą
sobie radzić same, muszą dbać o to, aby np. zabrać
wszystkie rzeczy z szatni, aby wysuszyć sobie buty,
czy pianki. Same taklują Optimisty (Emilce jeszcze
trochę pomagałem w zeszłym sezonie), wiążą
węzły, dbają o sprzęt.
To wszystko przekłada się też na szkołę –
w szkole są też „na pudle”, jeśli chodzi o naukę
w swoich klasach. Łączenie szkoły z żeglarstwem
wymaga wiele od dziewczyn, szczególnie od Zosi,
która jest w czwartej klasie, ale szkoła rozumie pasję
dziewczyn. Nauczyciele pomagają w uzupełnianiu

zaległości, wykazują się dużym wsparciem, ale
nie są w stanie zmienić podstawy programowej,
która moim zdaniem jest zdecydowanie
przeładowana. Dodatkowo w ogóle nie chorują,
nie straciły ani jednego dnia w szkole w tym roku
szkolnym (2018/2019) z powodu choroby. Poza tym
jedzą wszystko bez fochów, co również nie jest
standardem wśród kolegów i koleżanek.
A mały Jaś? Mały Jaś jeździł ze mną, gdy
jeździłem za dziewczynami po Polsce. Ze względu
na wiek Emilki w zeszłym sezonie (7 lat) miałem
taką umowę z trenerami, że trenerzy biorą
odpowiedzialność za treningi, ale w sprawach
na lądzie powinienem być z Emilką i jej pomagać.
No więc Jaś też mi towarzyszył w wyjazdach. Poza
tym towarzyszył też w treningach dziewczyn
na Zegrzu, na pontonie – ubóstwia trenera Włodka
Kluczyńskiego, który też ma do niego pewną
słabość. W efekcie rozpoczął swoje samodzielne
żeglowanie mając 3,5 roku. Trener Włodek
przygotował dla niego łódkę. Jaś nie obsługiwał
szotów, były one zastąpione gumą, specjalny żagiel
(2/3 normalnego) jest ustawiony do półwiatru,
miecz jest w 1/3 wyjęty. Pierwsze pływanie ma
za sobą – pływał dookoła pontonu – Optimist
się jego słuchał; robił zwroty – chował głowę
podczas przelatywania bomu; no i rumplował – jak
widać jest to całkiem naturalne u dzieci… Z tym,
że prawdziwe pływanie zacznie w przyszłym roku
mając rocznikowo 5 lat.
Na koniec każdy rodzic zapewne robi
kalkulacje, warto, czy nie warto. Naszym zdaniem
warto dopóki budżet rodzinny wytrzymuje
(a nie jest to proste przy trójce dzieci…).
Żeglarstwo wzbogaci nasze dzieci w umiejętności
i kompetencje, których szkoła im nie dostarczy,
a są to kompetencje kluczowe w XXI wieku –
współpraca, odpowiedzialność, samodzielne
uczenie się, rozwiązywanie problemów, zaradność
itd. Dzieci będą widzieć, że nauka, która jest bardzo
intensywna, jak w każdym sporcie, do czegoś im
służy i przekłada się na konkretne wyniki. A więc
żeglarstwo to taka szkoła z sensem.
Jakub Brdulak

ZOSIA (rocznik 2009)
WYNIKI W SEZONIE 2018

EMILKA (rocznik 2011)
WYNIKI W SEZONIE 2018
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OPTIMISTYCZNA
POCZTÓWKA Z MALTY
Podczas Mistrzostw grupy B 2018 w Giżycku
wygraliśmy regaty drużynowe. Nagrodą był voucher
na 1500€ od firmy SailCoach do wykorzystania
podczas zgrupowania na Malcie.
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Na obozie byliśmy w kwietniu tego roku.
Poznaliśmy super miejsce do treningu: ciepło,
różnorodne warunki wietrzne. I bardzo duża fala.
A oprócz tego niesamowite widoki: codziennie
wypływaliśmy na morze obok starej, zabytkowej
Valletty.
Marek Karbowski
Zdjęcia: Marek Karbowski
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JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
W 2018 roku Jacht Klub Wielkopolski
obchodził 85 - lecie powstania Klubu.
Wszyscy dobrze znają jezioro kierskie i Regaty
o Srebrny Żagiel Optimista. Regaty organizowane
już 41 lat.

Regaty te, zawsze cieszyły i cieszą się dużą
frekwencją, za co bardzo dziękujmy. Dziękujemy
Wam też za cierpliwość podczas regaty, gdyż pośród
żeglarzy utarło się mówić „kręci jak na Kiekrzu”. Ale
też dzięki temu nabieracie doświadczeń.
Ten rok dla naszego Klubu był szczególny.
85 lat Klubu zobowiązuje. Były to lata różne, jak
różne jest nasze życie, ale najważniejsze zawsze
w Jacht Klubie było współdziałanie jego członków.
To jest siłą Jacht Klub Wielkopolski.
Również i w tym roku zapraszamy Was do
Kiekrza. zapewniamy dobrą zabawę i wzorowo
zorganizowane regaty. A formułą wyścigu
o nagrodę główną jest jedyną w Polsce.

MŁODZI ADEPCI ŻEGLARSTWA
- SZKÓŁKA ŻEGLARSKA OPTI CWM

Opti CWM to gdyński klub szkolący
młodziutkich adeptów żeglarstwa. Zawodnicy Opti
mają na swoim koncie wiele osiągnięć ale zanim
staną się prawdziwymi „regatowcami” zaczynają
naukę żeglowania w tzw. „szkółce” gdzie od
wielu lat pod okiem ukochanej trenerki Katarzyny
Dłutowskiej rozpoczynają przygodę z wiatrem
i wodą.

W naszym Klubie szkolimy nie tylko w klasie
OPTIMIST, pływają u nas Lasery i 29er.

ZAPRASZAMY DO JACHT KLUBU
ZAPRASZAMY NA SREBRNY ŻAGIEL
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Do klubu przychodzą nawet pięciolatki
i doskonale odnajdują się w nowym środowisku.
Dzieciaki poprzez zabawę uczą się jak „opanować”
Optimista. Oswajają się z łódką, poznają zasady
sterowania. Stawiają swoje pierwsze żeglarskie
kroki, a raczej halsy :). Szczególny nacisk stawiany
jest na bezpieczeństwo. Dzieci pływają zawsze
w kamizelkach asekuracyjnych. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonej
kadry. W wakacje klub organizuje ogólnodostępne
półkolonie żeglarskie. W naszym klubie każdy
może przekonać się czy żeglarstwo to jego „sposób
na życie”.
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Oto opinie niektórych z młodych adeptów
szkółki oraz troszkę starszych zawodników Opti
z grupy B (którzy także zaczynali w szkółce) oraz
rodziców dotyczących klubu i żeglarstwa.

Ale Opti to nie tylko żeglowanie.
Zajęcia odbywają się tu przez cały rok, a to oznacza
wiele ciekawych rzeczy. W okresie jesiennozimowym dzieci chodzą na basen, uczą się pływać,
biegają po bulwarze, grają w piłkę na plaży, a jeden
dzień w tygodniu ćwiczą na sali gimnastycznej.
Zawodnicy uczą się jak aktywnie można spędzić
czas. Wspólnie z trenerką chodzą na łyżwy, jeżdżą
na rolkach i hulajnogach. Gdy spadnie śnieg,
organizowane są wypady do Wieżycy na narty,
a w ferie zimowe klub organizuje obozy narciarskie.

„Przygód z żeglowaniem jeszcze nie
mamy, ale dlaczego w ogóle szkółka żeglarska:
mieszkamy w Gdyni, sporty wodne mamy na
wyciągnięcie ręki, trzeba tylko chcieć i włożyć
w to trochę wysiłku. Można stać na brzegu i
latami tylko obserwować dziesiątki łódek z
małymi żeglarzami, albo stać się częścią tej
przygody. W okresie zimowym treningi uczą
dzieci dyscypliny, wyrabiają kondycję i je
hartują- bo nawet mroźne styczniowe dni
trening w terenie musi być :) Ponadto treningi
odciągają dzieci od smartfonów, Play Station
itp, mają możliwość zawiązania nowych
przyjaźni, stać się częścią innego, ciekawego
środowiska przyszłych żeglarzy.”

„Mam na imię Kuba. Zacząłem żeglować,
gdyż morze oglądałem prawie codziennie
z bulwaru. Teraz oglądam bulwar z morza.
Muszę przyznać, że postrzeganie świata z
wody jest zupełnie inne niż z lądu i pływanie
sprawia mi sporo radości i satysfakcji.
Najbardziej cieszę się, że moją trenerką jest
pani Kasia, która w OPTI ma super podejście
do mnie, moich koleżanek i kolegów. Każdego
zarazi pasją żeglarstwa!”

„Zajęcia w OPTI są fajną zabawą, ale sa
rownież bardzo rozwijające. Trenerzy uczą
dzieci dyscypliny i przygotowują je do nauki
żeglowania, ale także do pracy w grupie,
integracji z innymi dziećmi. Polecam!”
Mama pieciolatka
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„Wsadzony przez rodziców w łódkę
pierwszy rok wspominam bardzo dobrze.
W drugim roku, przestraszony przez mocny
watr chciałem zrezygnować. Trenerka
Kasia przez następny rok sprawiła, że znów
pokochałem żeglarstwo i jest to dla mnie
czysta przyjemność. W klubie mam przyjaciół
a latem jest to mój drugi dom.”
Konrad

„Przygodę z żeglarstwem rozpoczęłyśmy
w wieku ok. 6 lat. Podoba nam się ten sport. Nie
przychodzimy na treningi na marne. Podczas
każdego z nich wiele się uczymy. W trakcie
sezony jeździmy na dużo regat i obozów,
gdzie poznajemy nowych przyjaciół. Na
treningach trener nagrywa nas jak pływamy,
a później na odprawie tłumaczy nasze błędy.
Większość zajęć odbywa się w Gdyni na Morzu
Bałtyckim. Trenujemy z trenerem Arkadiuszem
Komorowskim, chodzimy do grupy B w klubie
OPTI CWM. Każde zajęcia sprawiają nam
ogromną radość. Żeglarstwo daje wielką
przyjemność, jesteśmy z niego zadowolone. „
Maja, Julka i Zosia

„Lubimy żeglarstwo bo?
- dodatkowe przyjaźnie,
- nie tracisz formy (mięśnie)
- jest z tego fun
- rywalizacja z rówieśnikami
- jest dużo wyjazdów na regaty
- ścigasz się z innymi w rankingu PSKO
- rozwijamy się umysłowo
- jest dużo fajnych węzłów np. płaski
- poznajemy miejsca w Polsce i niektóre
zagranicą
- poznajemy szlaki wodne
- można w przyszłości stać się sławnym
- możemy pływać na większych jachtach”
Tobiasz i Paweł
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PRZEZ HORN DO RAJU

Klub Żeglarski Horn Kraków (do 2010r.
jako Uczniowski Klub Żeglarski Horn) powstał
z potrzeby serca. Jego założyciele – Ziutka i Andrzej
Ogrodnikowie – funkcjonowali intensywnie
w żeglarstwie sportowym sędziując duże zawody
żeglarskie. Najmłodsza latorośl (późniejszy
sześciociokrotny medalista mistrzostw świata) –
Piotr był zawsze z nami. Dorastał w tym klimacie.
Przyjaciele – Andrzej Pajączkowski i Jurek
Szumowski, z którymi spotykaliśmy się co regaty,
podkręcali dodatkowo sytuację.
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Dwudziestego pierwszego października
1999 roku urodził się Uczniowski Klub Żeglarski
Horn Kraków. Dobry Klub jak dobra rodzina – ma
mieć dom (przystań) umeblowanie (samochód,
przyczepa, motorówka, optymisty, deski

windsurfingowe...). Pierwsi zawodnicy to dzieci
współzałożycieli. Miejsca przez pierwsze trzy
lata użyczył AZS Kraków. Potem już poszliśmy
„na swoje”. W międzyczasie przyszedł rządzić
Krakowem prof. Jacek Majchrowski. Nie znał
nas, ale widać wyczuł potencjał, bo decyzja
o przyznaniu terenu nad Zalewem Bagry Wielkie
była chyba jedną z pierwszych na tej funkcji. Potem
już tylko wydarzały się niecodzienne historie: kiedy
tylko jakiś temat okazywał się problemem nie do
przejścia, zaraz pojawiał się ktoś, zaprzyjaźniał
się z Hornem i … stawiał kolejne kroki na drodze
do zbudowania przystani. Tak przez cały czas.
Niekończąca się historia niecodziennych zdarzeń
na książkę o Boskiej Opatrzności i życzliwości
ludzkiej – temat na ciekawą książkę, która kiedyś
zapewne powstanie.

A wyniki przyszły same, co w tej wspaniałej
atmosferze było oczywiste. Dwadzieścia pięć medali
różnej maści mistrzostw: Świata, Polski. Iwona
Kubik optimiściarka, wygrała jednak pierwszy
medal na mistrzostwach Polski w windsurfingu –
Formule Windsurfing do lat 16, Agnieszka Lenda,
Piotr Ogrodnik, Konrad Zięba to optimiściarze,
którzy zaznaczyli się najsilniej w naszych emocjach
trenerskich. Jeździmy po świecie na różnej rangi
zawody. Najdalej zawiało nas do RPA do Hermanus,
Był też Catar – z tych bardziej egzotycznych. Stale
jednak o krok od medalu. Skok na micro – i jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – najpierw
medal Mistrzostw Polski, a zaraz potem Mistrzostw
Świata. Załoga Piotr Ogrodnik, Paweł Choroba
i Grzegorz Banaszczyk – byli niepokonani. Nawet
w poszczególnych wyścigach. Od nieudanych
kwalifikacji do Olimpiady do Londynu – na otarcie
łez poszli na chwilę na większą klasę i przez sześć
lat podium cztery razy złoto, dwa razy srebro. Życie
„po mistrzowsku czyli najlepiej jak się da” weszło
w krew.
Dzisiaj na Hornie młodzi ludzie zaprzyjaźniają
się z żeglarstwem. Także ich rodzice odkrywają
swoją nową pasję – żeglarstwo.
W tym roku, w styczniu 2019, wypłynęliśmy
w wymarzony rejs – po Karaibach. Palmy,
czyściutkie plaże, uszanowana (jeszcze) natura, to
coś, o czym przez wszystkie lata marzyłam. Nieraz
wyobrażałam sobie jak opalam się w cieniu palmy
na ślicznym piaseczku, nurkując oglądam w wodzie
jej mieszkańców. W ten rejs wszystko się zdarzyło.
Nawet byłam na planie filmu Piraci z Karaibów i…
sklep też przypływał do jachtu, a kiedy zabrakło
surowca na pleciony właśnie kapelusz – tubylec

wszedł na palmę – dosłownie jak małpa. Wszystko
z tej pasji, której na imię żeglarstwo. Pasje – warto
ich szukać i je pielęgnować. Optimist jest do tego
najlepszy.
Na deser niespodzianka dyplom uznania
za 9 miejsce drużynowo w 2018 roku.
Opr JO.

KLUB
ŻEGLARSKI
HORN
Sport, pasja żeglarstwa,
edukacja, ochrona środowiska
to nasz priorytet, podejmujemy
również szereg działań na rzecz
promocji zdrowia i aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Dzięki załodze
Klubu Żeglarskiego Horn
i Fundacji „Ekologia i Żagle”,
krakowska młodzież może
rozwijać się w obszarze pięknego
sportu, jakim jest żeglarstwo.
Organizujemy szkolenia, kolonie
letnie, kursy żeglarstwa.
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#JEST ŻEGLARSTWO PO OPTYMIŚCIE
- MISTRZOWSKI SEZON
Trenuję żeglarstwo od 10 roku życia. Wielu
mówiło, że trochę późno zacząłem, aby osiągać
największe sukcesu na pierwszej łódce klasy
Optimist. Rzeczywiście bywało różnie, ale z roku
na rok moje doświadczenie rosło, a przy tym
osiągnięcia. Myślałem, że na tej łódeczce będę
pływał do końca, czyli do 15 roku życia, ale w wieku

14 lat szybko urosłem i po prostu musiałem się
zdecydować na inną większą łódkę. Mój wybór był
oczywisty: klasa 420. Miałem już przyjaciół, którzy
trenowali na tej klasie jak i na laserze. Ewidentnie
na 420 jest większa prędkość i frajda. Najtrudniejsza
decyzja dotyczyła, z kim będę pływał, bo to przecież
klasa dwuosobowa. Dość szybko porozumieliśmy
się z Patrykiem Kosmalskim, ale na początku oboje
chcieliśmy pływać jako #sternik, bo każdy z nas
miał naprawdę dobre wyniki w tej roli. Jednak ja
ustąpiłem i zdecydowałem się pływać na załodze,
gdyż wolałem pływać z fajnym kolegą, który jest
dobry w tym co robi niż z przypadkową osobą.

Sezon 2018 rozpoczęliśmy z dobrym
przygotowaniem zarówno teoretycznym jak
i fizycznym. Dodatkowo spędziliśmy zimowe
zgrupowanie w ciepłej Hiszpanii, by lepiej
zrozumieć łódkę i podszkolić się technicznie.
Odbyliśmy dwa zgrupowania kadrowe:
w Aregai (Włochy) i Hyere (Francja), które
pokazały nam, co to jest mocny wiatr i dlaczego
nie warto go lekceważyć. Początek sezonu
potraktowaliśmy jako dobrą lekcję i staraliśmy się
z niej czerpać jak najwięcej. Stopniowo uczyliśmy
się i poznawaliśmy nowe techniki, a to dzięki
naszym starszym kolegom z #DrużynaMickiewicza
Kacprowi Paszkowi i Barkowi Reiterowi. Mieliśmy
tę sposobność, że prócz naszego trenera Marcina
Mickiewicza cenne wskazówki przekazywali nam
również trenerzy Adam Paszek i Karol Jączkowski.
Czerpaliśmy wiedzę jak gąbki byśmy mogli być
“gotowi”. Już w pierwszym sezonie udało nam się
zakwalifikować na Mistrzostwa Europy. Te regaty to
był prawdziwy sprawdzian naszych umiejętności
wśród najlepszych ze świata. Doświadczenie nasze
nie było zbyt duże, bo raptem parę miesięcy, były
więc lepsze i gorsze chwile, ale cieszyliśmy się
jak dzieci, gdy wygraliśmy swój pierwszy wyścig
na tak prestiżowej imprezie.

Serię naszych sukcesów, potrójne MP,
rozpoczęliśmy na Olimpiadzie Młodzieży na Śląsku.
Zastaliśmy tutaj warunki słabowiatrowe z dużą
oscylacją. Następne regaty były najważniejszymi
na naszym rodzimym podwórku - Mistrzostwa
Polski w Górkach Zachodnich. Były one
bardzo trudne, zwłaszcza, że startowaliśmy
z naszymi “nauczycielami” i klubowymi partnerami.
Po naszej drugiej wygranej trener powiedział do
nas w końcu: „jesteście gotowi”. Ostatnie regatami
o randze mistrzowskiej odbyły się w Ustce.
Były to Mistrzostwa Polski w Sprincie. Szybkie,
wymagające, z krótką trasą i do tego bardzo udane.
I jak tu zaprzeczyć, że dla nas rok 2018, pierwszy rok
na #420class to „mistrzowski sezon”?
Klasa 420 sprawia naprawdę wielką frajdę!
Polecamy wszystkim niezdecydowanym ;)
		

Tommy Lewandowski
Zdjęcia: Jacek Kwiatkowski,
Wojtek Lewandowski

Zapraszamy na stronę
Polskiego Stowarzyszenia
Klasy 420
www.420sailing.pl

Naszą wspólną przygodę zaczęliśmy
pod koniec 2017 roku, pierwsze przymiarki do łódki
i pierwsze taklowanie zajęło nam ponad 2 godziny.
Ale po pierwszym wspólnym halsie wiedzieliśmy,
że będzie dobrze i że razem nam się na pewno
uda…
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Charzykowy - „Kiwka”

Złocieniec - „Kiwka”

Złocieniec - „Radość”
Charzykowy - „Trymowanie żagla”
Złocieniec - „Piątka ze starszą siostrą”
Chojnice Team Cup - „Kiwka”

Charzykowy - „Trening”

OPTIMIST (BARDZIEJ) POWAŻNIE
FOTOGALERIA - ARTUR PRALKA

Puchar Nysy - „Kiwka ( z warkoczykami)
Gliwice - „Trening, na którym wreszcie powiało”
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Charzykowy - „Trening”

Chojnice Team Cup - „Przygotowanie do drużynówek”
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Otwarte Mistrzostwa LOK - „Kiwka”

Rybnickie Regaty Żeglarskie - „Piąteczka”

Chłuchów- „Awaryjne chłodzenie zawodnika”

Puchar Nysy - „Pakowanie”

Złocieniec - „Rybim okiem”

Puchar Ziemi Sadeckiej - „Poranna akrobatyka”

Charzykowy- „Kiwka”
Wrocławska Olimpiada Młodzieży - „Wywrotka czyli o wsiadaniu do łódki”

OPTIMIST (MNIEJ) POWAŻNIE
FOTOGALERIA - ARTUR PRALKA

Chojnice Team Cup - „Bo pierwsza może być tylko jedna”

Charzykowy- „Bracia Szczukowscy”

56
Złocieniec - „Drugie śniadanie”
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Chojnice Team Cup - „Drużyna tygrysów”

Puchar Nysy - „AP nad A?”

Charzykowy- „Poranna gimnastyka”

REGATY
MISTRZOWSKIE
SEZON 2019
MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 9
26.07 - 28.07 TARNOBRZEG
MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 11
9.08 - 11.08 ZŁOCIENIEC
MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 13
23.07 - 25.08 SZCZECIN
MISTRZOSTWA PSKO GRUPY B
23.08 - 26.08 GIŻYCKO
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
13.09 - 15.09 DZIWNÓW
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
6.08 - 10.08 SŁAWA

DRUŻYNOWEPSKO
MISTRZOSTWA PSKO
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
4.10 - 6.10 CHARZYKOWY04.10 - 06.10 CHARZYKOWY
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WYNIKI

REGAT MISTRZOWSKICH
SEZON 2018
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
12.09 - 14.09. DZIWNÓW
(WYNIKI ZAWODNIKÓW Z POLSKI)
2. RAFAŁ POGORZELSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

8. PATRYK CHEŁKOWSKI 			

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

7. AGNIESZKA PAWŁOWSKA		
10. JACEK KALINOWSKI

		

CHKŻ CHOJNICE

CHKŻ CHOJNICE

11. SZCZEPAN DAMASIEWICZ 		

YKP GDYNIA

14. OSKAR PONTO 				

YKP GDYNIA

18. JEREMI DĄBROWSKI 			

UKS BARNIM GOLENIÓW

12. EWA LEWANDOWSKA 			
16. PAULINA RUTKOWSKA 			
19. IGNACY OŹMINKOWSKI 			

KS AZS AWFIS GDAŃSK
YKP GDYNIA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO
05 - 07.10.2018 RYBNIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CWM OPTI GDYNIA
KS SPÓJNIA WARSZAWA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
WTW WARSZAWA
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI (2 zespół)
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW
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WYNIKI

REGAT MISTRZOWSKICH
SEZON 2018
MISTRZOSTWA PSKO GRUPY B

23 - 26.08.2018 GIŻYCKO

OPTI CWM GDYNIA
WTW WARSZAWA
UKS BARNIM GOLENIÓW

WTW WARSZAWA
UKS BARNIM GOLENIÓW
SSW MOS IŁAWA

MISTRZOSTWA PSKO DO 9 LAT
12 - 14.10.2018 TARNOBRZEG
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
1. KAROL STACHOWSKI
2. FILIP BIL 		
3. TYMON RAU		

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
YK STAL GDYNIA
YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1. AGATA KOROPECKA
2. WERONIKA GRALA
3. MAJA KOMOROWSKA
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1. OSKAR WIELCZYK		
2. FABIAN KOCIĘDA 		
3. FILIP NOSOL 			

SSW MOS IŁAWA
OPTI CWM GDYNIA
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1. MAJA KWIEK 			
2. ALEKSANDRA BOBROWSKA
3. ALICJA MICHALEWSKA 		

10 - 12.08.2018 ZŁOCIENIEC
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. FABIAN KOCIĘDA 		
2. MAJA KWIEK 			
3. ALEKSANDRA BOBROWSKA

MISTRZOSTWA PSKO DO 11 LAT

YK STAL GDYNIA
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
OPTI CWM GDYNIA

1. MAJA KWIEK 			
2. ALICJA MICHALEWSKA 		
3. NATALIA CHOJNOWSKA 		

WTW WARSZAWA
SSW MOS IŁAWA
SSW MOS IŁAWA

MISTRZOSTWA PSKO DO 13 LAT
31.08 - 2.09.2018 KRYNICA MORSKA
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
1. JACEK KALINOWSKI		
2. GUSTAW KWIEK			
3. PATRYK CHEŁKOWSKI		

SSW MOS IŁAWA
CHKŻ CHOJNICE
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1. PAULINA RUTKOWSKA 		
2. EWA LEWANDOWSKA		
3. KAROLINA GAŁA 			

YKP GDYNIA
KS AZS AWFIS GDAŃSK
KS SPÓJNIA WARSZAWA
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XXIV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
15 - 19.08.2018 ZEGRZE

PUCHAR POLSKI PSKO - SEZON 2018
KLASYFIKACJA GR. A

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1. AGNIESZKA PAWŁOWSKA			

CHKŻ CHOJNICE

2. ALICJA PRZYBYŁEK			

AZS OŚ POZNAŃ

3. ALEKSANDRA BOBULA			

JK KOTWICA TARNOBRZEG

4. JULIA SCHMIDT

		

OPTI CWM GDYNIA

5. MARTA RICHERT			

MKŻ ARKA GDYNIA

6. EMILIA ROSZKOWSKA

KS SPÓJNIA WARSZAWA

		

7. POLA SCHMIDT 			

OPTI CWM GDYNIA

8. MAGDALENA SKÓRNÓG 		

UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

9. MARIA SUCHOCKA

		

MKŻ ARKA GDYNIA

10. ANTONINA OŁOWIAK

		

YKP GDYNIA

1. RAFAŁ POGORZELSKI 		

CHKŻ CHOJNICE

2. JACEK KALINOWSKI

CHKŻ CHOJNICE

3. PATRYK CHEŁKOWSKI

UKŻR MBSW NIEGOCIN GIZYCKO

4. IGNACY OŹMINKOWSKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

5. SZCZEPAN DAMASIEWICZ

YKP GDYNIA

6. OSKAR PONTO			

YKP GDYNIA

7. LUDWIK GRZELAK		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

8. JEREMI DĄBROWSKI		

UKS BARNIM GOLENIÓW

9. GRACJAN GRZECH		

YKP GDYNIA

10. MACIEJ ILINSKI		

YKP GDYNIA

GRUPA A DZIEWCZĘTA

KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
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GRUPA A CHŁOPCY

1. JACEK KALINOWSKI			

CHKŻ CHOJNICE

2. ANTONI LIPIŃSKI			

CHKŻ CHOJNICE

3. OSKAR PONTO 			

YKP GDYNIA

4. MATEUSZ GWÓŹDŹ 			

YKP GDYNIA

5. MICHAŁ JAROSZEK			

KSW „BALTIC” DZIWNÓW

6. MAKSYMILIAN KRUCZYŃSKI

AZS OŚ POZNAŃ

7. JAKUB TOMCZYŃSKI			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

8. GUSTAW KWIEK

		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

9. RAFAŁ POGORZELSKI

		

CHKŻ CHOJNICE

10. PATRYK CHEŁKOWSKI

		

UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

1. AGNIESZKA PAWŁOWSKA		

CHKŻ CHOJNICE

2. PAULINA RUTKOWSKA		

YKP GDYNIA

3. EWA LEWANDOWSKA		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

4. JOANNA CYMERMAN		

UKS BARNIM GOLENIÓW

5. DOMINIKA OŁOWIAK		

YKP GDYNIA

6. POLA DZIK			

YKP GDYNIA

7. JANKA DMOCHOWSKA		

MKŻ ARKA GDYNIA

8. ANTONINA OŁOWIAK		

YKP GDYNIA

9. ZUZANNA FIGEL		

OPTI CWM GDYNIA

10. IGA WIELCZYK			

SSW MOS IŁAWA
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PUCHAR POLSKI PSKO - SEZON 2018
KLASYFIKACJA GR. B
GRUPA B CHŁOPCY

KLASYFIKACJA GR. B do lat 9

GRUPA B do lat 9-ciu CHŁOPCY

1. KONRAD WLAZŁOWSKI		

YKP GDYNIA

1. FILIP BIL 			

YK STAL GDYNIA

2. OSKAR WIELCZYK		

SSW MOS IŁAWA

2. IGNACY POSPIESZNY		

AZS POZNAŃ

3. FABIAN KOCIEDA		

OPTI CWM GDYNIA

3. IWO DUDEK			

YKP GDYNIA

4. MAX BERLIŃSKI		

YKP GDYNIA

5. JAN ZAMOJSKI			

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

6. MICHAŁ SKAWINSKI „KORNIK”

KS SPÓJNIA WARSZAWA

7. PIOTR TRELLA			

MKŻ ARKA GDYNIA

8. JAN KLINICKI			

SSW MOS IŁAWA

9. FILIP NOSOL			

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

10. JAN KARNOWSKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

GRUPA B do lat 9-ciu DZIEWCZĘTA
1. AGATA KOROPECKA		

YK STAL GDYNIA

2. MARTA GAJDZINSKA		

AZS POZNAŃ

3. KAMILA MAZIARZ		

KS ENERGETYK

KLASYFIKACJA KLUBOWA
KLUBOWY PUCHAR POLSKI PSKO

GRUPA B DZIEWCZĘTA
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PUCHAR POLSKI PSKO - SEZON 2018

1. MAJA KWIEK			

WTW WARSZAWA

1. YKP GDYNIA

2. ALEKSANDRA BOBROWSKA

UKS BARNIM GOLENIÓW

2. KS SPÓJNIA WARSZAWA			

3. ALICJA MICHALEWSKA		

SSW MOS IŁAWA

3. CHKŻ CHOJNICE

4. NATALIA KILAR			

YK STAL GDYNIA

4. MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

5. KAJA ŚLEDZIŃSKA		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

5. UKS BARNIM GOLENIÓW

6. LENA CITUK			

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO

6. SSW MOS IŁAWA

7. NATASHA ANOLIK		

OPTI CWM GDYNIA

7. AZS POZNAŃ

8. JOANNA DYJA			

WTW WARSZAWA

8. OPTI CWM GDYNIA

9. KLARA MATYSIK		

YKP KRAKÓW

9. KŻ HORN KRAKÓW

10. NATALIA CHOJNOWSKA		

SSW MOS IŁAWA

10. KS AZS AWFIS GDAŃSK

65

Klasyfikacja - Grupa B do lat 9 (dziewczęta)

Klasyfikacja - Grupa B do lat 9 (chłopcy)

Klasyfikacja - Grupa B (chłopcy)

Klasyfikacja - Grupa B (dziewczęta)
Klasyfikacja Klubowa
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Klasyfikacja - Grupa A (dziewczęta)

Klasyfikacja - Grupa A (chłopcy)
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WYNIKI REGAT GR. A - SEZON 2018
XXVIII ŚLĄSKI PUCHAR OPTIMISTA 21-22.04.2018
1. PATRYK CHEŁKOWSKI		
2. PAULINA RUTKOWSKA		
3. KACPER BĄK			

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
YKP GDYNIA		
KŻ HORN KRAKÓW		

PUCHAR K.S. ZATOKA PUCK 2-5.05.2018
1. RAFAŁ POGORZELSKI		
2. PATRYK CHEŁKOWSKI		
3. JACEK KALINOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO		
CHKŻ CHOJNICE		

XXII MEMORIAŁ OTTONA WEILANDA 11-13.05.2018
1. JEREMI SZCZUKOWSKI 		
2. AGNIESZKA PAWŁOWSKA 		
3. JACEK KALINOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE			
CHKŻ CHOJNICE

PUCHAR YKP GDYNIA 17-20.05.2018
1. RAFAŁ POGORZELSKI		
2. GUSTAW MICIŃSKI		
3. FILIP FAJFER 			

CHKŻ CHOJNICE
YKP GDYNIA			
KŻ HORN KRAKÓW		

PUCHAR DZIWNOWA 31.05-03.06.2018
1. OSKAR PONTO			
2. GUSTAW MICIŃSKI		
3. JAN GIERZYŃSKI 		

YKP GDYNIA
YKP GDYNIA
KS ZATOKA PUCK

REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ 9-10.06.2018
1. JOANNA CYMERMAN		
2. HANNA BURDZIEJ		
3. MIKOŁAJ BAZYLI			
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UKS BARNIM GOLENIÓW
KSW BALTIC DZIWNOW		
KSW BALTIC DZIWNOW

PUCHAR TRZECH RYB 15-17.06.2018
1. IGNACY OŹMINKOWSKI 		
2. GUSTAW KWIEK			
3. JOANNA CYMERMAN		

KS SPÓJNIA WARSZAWA
KS SPÓJNIA WARSZAWA		
UKS BARNIM GOLENIÓW

PUCHAR ARKI 23-24.06.2018
1. OSKAR PONTO			
2. MATEUSZ GWÓŹDŹ		
3. PIOTR FLIEGER			

YKP GDYNIA
YKP GDYNIA		
MKŻ ARKA GDYNIA

VECTOR SAILS OPTIMIST CUP 2018 (NORD CUP) 3-5.07.2018
1. OSKAR PONTO			
2. EWA LEWANDOWSKA		
3. MATEUSZ GWÓŹDŹ		

YKP GDYNIA
KS AZS AWFIS GDAŃSK
YKP GDYNIA		

PUCHAR LATA 7-8.07.2018
1. JEREMI SZCZUKOWSKI		
2. JACEK KALINOWSKI		
3. ANTONI LIPIŃSKI 		

CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE		
CHKŻ CHOJNICE

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA 3-5.08.2018
1. JACEK KALINOWSKI		
2. AGNIESZKA PAWŁOWSKA 		
3. PAULINA RUTKOWSKA		

CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE			
YKP GDYNIA

PUCHAR OPTI 8-9.09.2018
1. PATRYK CHEŁKOWSKI		
2. AMELIA POTEJKO		
3. JAKUB KLUK			

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCK0
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
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WYNIKI REGAT GR. A - SEZON 2018
OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI SĄDECKIEJ 21-23.09.2018
1. PIOTR GRABSKI			
2. DANUTA GRUDZIEŃ		
3. MATEJ ŠTEFANIČIAK		

SYC „ZEFIR-DRAKKAR” PORAJ
UKS SILESIA OPTY CHEŁM ŚLĄSKI		
YC LIMAR

NAUTICUS CUP 29-30.09.2018
1. PATRYK CHEŁKOWSKI		
2. MATEUSZ GIGIELEWICZ		
3. AMELIA POTEJKO		

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO		
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO		

WYNIKI REGAT GR. B - SEZON 2018
NIEOFICJALNE REGATY OTWARCIA SEZONU 7-8.04.2018
1. ALEKSANDRA BOBROWSKA
2. MACIEJ CYMERMAN		
3. OSKAR SAWICKI			

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW		
UKS BARNIM GOLENIÓW

V OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR MARINY 7-8.04.2018
1. LIDIA ŁUKASIK			
2. MICHAŁ SKAWIŃSKI		
3. KAJA ŚLEDZIŃSKA		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN
KS SPÓJNIA WARSZAWA		
KS SPÓJNIA WARSZAWA

REGATY OTWARCIA SEZONU 21-22.04.2018
1. OLGA WIETEK			
2. MAKSYMILIAN KABAT		
3. ANIELA GRACZYK		

YK STAL GDYNIA
CHKŻ CHOJNICE			
OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI		

XXVIII ŚLĄSKI PUCHAR OPTIMISTA 21-22.04.2018
1. ALICJA KOCZOROWSKA		
2. BARTŁOMIEJ HEKSEL		
3. JULIA KACZMARSKA		

AZS POZNAŃ
KŻ HORN KRAKÓW			
KS YC BERGLINE WROCŁAW		

OTWARTE MISTRZOSTWA LOK 28-29.04.2018
1. ZAMOJSKI JAN			
2. JULIA KACZMARSKA 		
3. NOSOL FILIP 			

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW
KS YC BERGLINE WROCŁAW
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

PUCHAR KS ZATOKA PUCK 4-5.05.2018
1. ALEKSANDRA BOBROWSKA
2. JAN KLINICKI 			
3. NATALIA KILAR 			
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UKS BARNIM GOLENIÓW
SSW MOS IŁAWA			
YK STAL GDYNIA		
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WYNIKI REGAT GR. B - SEZON 2018
PUCHAR SPÓJNI 5-6.05.2018
1. MAJA KWIEK 			
2. KAJA ŚLEDZIŃSKA		
3. JOANNA DYJA			

PUCHAR TKŻ 26-27.05.2018
WTW WARSZAWA
K.S SPÓJNIA WARSZAWA		
WTW WARSZAWA

REGATY ŻEGLARSKIE OPT 12-13.05.2018
1. PIOTR WÓJCIK			
2. ZOFIA WOŁOSZ			
3. BARTOSZ PLUTA 			

SEJK POGOŃ SZCZECIN
SEJK POGOŃ SZCZECIN		
SEJK POGOŃ SZCZECIN

INTER PUCHAR ZAGŁĘBIA 12-13.05.2018
1. BARTŁOMIEJ HEKSEL		
2. JULIA KACZMARSKA		
3. WIKTORIA SAJDAK		

KŻ HORN KRAKÓW
YC BERGLINE WROCŁAW		
SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ		

XXII MEMORIAŁ OTTONA WEILANDA 11-13.05.2018
1. KONRAD WLAZŁOWSKI		
2. LENA CITUK			
3. SZYMON WÓJCIK 		

YKP GDYNIA
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO		
WKŻ WOLSZTYN

XXIV REGATY EKOLOGICZNE 19-20.05.2018
1. JAKUB LIPOWSKI		
2. IGOR WIERZBOWSKI		
3. MATEUSZ KOLBA			

KŻ HORN KRAKÓW
KS OMEGA KRAKÓW			
KŻ HORN KRAKÓW		

PUCHAR STAROSTY CHOJNICKIEGO 19-20.05.2018
1. JAKUB SZCZEPAŃSKI 		
2. JAN ZAMOJSKI			
3. FILIP NOSOL			
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LKS CHARZYKOWY
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW			
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW

1. MATYLDA BRELIŃSKA		
2. MARCEL RUMIŃSKI 		
3. ZUZANNA ZIELIŃSKA 		

MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN

IV SZCZECIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE REGATY 26-27.05.2018
1. FILIP OLESZCZYK			
2. ALEKSANDRA BOBROWSKA
3. OSKAR SAWICKI			

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW

XXIII REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PREZYDENTA EŁKU 26-27.05.2018
1. BOLESŁAW NESTEROWICZ 		
2. SZYMON MAŁACHOWSKI		
3. ANASTAZJA PASTUSZKA 		

UKŻ MOS PISZ
UKŻ 7 BIAŁYSTOK		
UKŻ MOS PISZ		

REGATY POMARAŃCZOWE IM. M. SKUBIJA 26-27.05.2018
1. KONRAD WLAZŁOWSKI 		
2. JAN KLINICKI			
3. ALICJA MICHALEWSKA 		

YKP GDYNIA
SSW MOS IŁAWA		
SSW MOS IŁAWA

REGATY O PUCHAR DNIA DZIECKA 2-3.06.2018
1. ALEKSANDRA BOBROWSKA
2. FILIP OLESZCZYK 		
3. OSKAR SAWICKI			

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RM GDAŃSKA 2-3.05.2018
1. FABIAN KOCIĘDA			
2. ALICJA TUTKOWSKA		
3. NATALIA KILAR 			

OPTI CWM GDYNIA
YK STAL GDYNIA
YK STAL GDYNIA		
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WYNIKI REGAT GR. B - SEZON 2018
OTWARTE MISTRZOSTWAMAŁOPOLSKI I KRAKOWSKIEGO OZŻ 2-3.06.2018
1. BLANKA BOBULA 		
2. JAN PACHECO			
3. IGOR TOMCZYK 			

JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
KŻ HORN KRAKÓW
TS KUŹNIA RYBNIK

PUCHAR WARSZAWY 1-3.06.2018
1. MAJA KWIEK 			
2. ALICJA MICHALEWSKA		
3. KLARA MATYSIK			

WTW WARSZAWA
MOS SSW IŁAWA
YKP KRAKÓW

MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO 9-10.06.2018
1. WOJCIECH STEFANIAK 		
2. ANTONI RACHUTA 		
3. LAURA TOMIKOWSKA		

ŻMKS POZNAŃ
ŻLKS POZNAŃ
ŻLKS POZNAŃ

PUCHAR MECHELINEK 9-10.06.2018
1. FABIAN KOCIĘDA 		
2. NATASHA ANOLIK 		
3. IGOR KAWAŁKO 			

OPTI CWM GDYNIA
OPTI CWM GDYNIA
OPTI CWM GDYNIA		

PUCHAR SAFEGE 9-10.06.2018
1. BARTOSZ PECZKA 		
2. KORNELIA DOBACZEWSKA		
3. MATYLDA BRELIŃSKA		

MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN		
MKŻ ŻNIN		

III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 9-10.06.2018
1. MAJA KWIEK			
2. LIDIA ŁUKASIK 			
3. JOANNA DYJA 			
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WTW WARSZAWA
UKS ŻEGLUJ LUBLIN		
WTW WARSZAWA

REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ 9-10.06.2018
1. BOBROWSKA ALEKSANDRA
2. SAWICKI OSKAR 			
3. OLESZCZYK FILIP 		

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW		

PUCHAR BURMISTRZA CZŁUCHOWA 16-17.06.2018
1. ALICJA DAMPC			
2. JANUARY SZCZUKOWSKI		
3. KRZYSZTOF SZCZODROWSKI

CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE		

PUCHAR LATA 16-17.06.2018
1. HANNA GĘBICKA			
2. JAN WIŚNIEWSKI 		
3. MAKS RYBICKI 			

MKS DWÓJKA WARSZAWA
MKS DWÓJKA WARSZAWA
OKŻ

REGATY Z OKAZJI DNIA MORZA 16-17.06.2018
1. MATYLDA BRELIŃSKA 		
2. ADAM CWOJDZIŃSKI 		
3. STANISŁAW WOJDA 		

MKŻ ŻNIN
ŻMKS-POZNAŃ
JKW POZNAŃ		

PUCHAR TRZECH RYB 15-17.06.2018
1. ALICJA TUTKOWSKA		
2. MAJA KWIEK			
3. OSKAR WIELCZYK		

YK STAL GDYNIA
WTW WARSZAWA
MOS SSW IŁAWA		

PUCHAR STAROSTY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 23-24.06.2018
1. KORNELIA DOBACZEWSKA		
2. MAKSYMILIAN KABAT		
3. ZUZANNA ZIELIŃSKA		

MKŻ
CHKŻ CHOJNICE
MKŻ
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WYNIKI REGAT GR. B - SEZON 2018
VI OGÓLNOPOLSKIE REGATY KACPER-SAILOR 23-24.06.2018
1. JULIA KACZMARSKA 		
2. SZYMON WÓJCIK		
3. JULIA MAZIARZ			

YC BERGLINE WROCŁAW
WKŻ WOLSZTYN
KS ENERGETYK JAWORZNO

XII ŻEGLARSKI PUCHAR BURMISTRZA KARTUZ 23-24.06.2018
1. FABIAN KOCIĘDA 		
2. HUBERT NOWICKI 		
3. JAKUB WĄSIKOWSKI 		

OPTI CWM GDYNIA
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI		

PUCHAR 140 LECIA WTW 23-24.06.2018
1. MAJA KWIEK			
2. MICHAŁ „KORNIK” SKAWIŃSKI
3. MALINA PIETRZAK 		

WTW WARSZAWA
KS SPÓJNIA WARSZAWA
WTW WARSZAWA

PUCHAR ARKI 23-24.06.2018
1. KONRAD WLAZŁOWSKI		
2. NATALIA KILAR			
3. FILIP BIL 			

YKP GDYNIA
YK STAL GDYNIA		
YK STAL GDYNIA		

XVIII REGATY O PUCHAR ŻUBRA 23-24.06.2018
1. LENA CITUK			
2. LIDIA ŁUKASIK			
3. MIKITA MARTONCHYK 		

MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
UKS „ŻEGLUJ” LUBLIN		
SDUSHOR MINSK		

REGATY O PUCHAR BURMISTRZA ZALEWA 23-24.06.2018
1. OSKAR WIELCZYK 		
2. NATALIA CHOJNOWSKA		
3. ALICJA MICHALEWSKA		
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MOS SSW IŁAWA
MOS SSW IŁAWA		
MOS SSW IŁAWA

PUCHAR TRENERÓW 28-30.06.2018
1. KONRAD WLAZŁOWSKI 		
2. WITOLD ONISK 			
3. PIOTR TRELLA 			

YKP GDYNIA
UKS FIR WARSZAWA
MKŻ ARKA GDYNIA		

XLVII REGATY O PUCHAR LEONIDA TELIGI 29.06 -1.07.2018
1. MICHAL BLOTNIAK		
2. JOANNA MICHALSKA		
3. IGOR GRUSZCZYNSKI		

MKS SZKUNER MYSLIBORZ
UKS YACHT CLUB SLAWA
UKS YACHT CLUB SLAWA

PUCHAR DNI MORZA 30.06 -1.07.2018
1. MAZIARZ JULIA			
2. KANUKOVA KRISTINA 		
3. SAJDAK WIKTORIA 		

KS ENERGETYK JAWORZNO
YC GOLF&YACHTING
SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ

VECTOR SAILS OPTIMIST CUP 2018 (NORD CUP) 3-5.07.2018
1. JAN KARNOWSKI 		
2. ALICJA MICHALEWSKA 		
3. MAJA KWIEK 			

KS SPÓJNIA WARSZAWA
SSW MOS IŁAWA
WTW WARSZAWA

IV REGATY O PUCHAR ADMIRAŁA 7-8.07.2018
1. OSKAR SAWICKI			
2. ALEKSANDRA BOBROWSKA
3. FILIP OLESZCZYK			

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW

PUCHAR LATA 7-8.07.2018
1. SEBASTIAN KACZANOWSKI		
2. OLGA WIETEK			
3. JAN ZAMOJSKI			

UKS OPTI ODRA WROCŁAW
YK STAL GDYNIA
UKS ŻEGLARZ WROCŁAW
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SOPOT OPTIMIST CUP 7-8.07.2018
1. ALEKSANDER DANISZEWSKI
2. LENA CITUK			
3. IGOR TOMCZYK			

UKS NAVIGO SOPOT
MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO
TS KUŹNIA RYBNIK

III REGATY O PUCHAR COLUMBA 14-15.07.2018
1. ZUZANNA ZIELIŃSKA		
2. ZUZANNA ZASADA		
3. BARTOSZ PECZKA 		

MKŻ ŻNIN
ZATOKA PUCK
MKŻ ŻNIN

PUCHAR BYDGOSKIEJ ŁUCZNICZKI 21-22.07.2018
1. MATYLDA BRELIŃSKA		
2. JUSTYNA JURKOWSKA 		
3. ANGELINA ZUBEL 		

MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN

VII OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA 21-22.07.2018
1. LIDIA ŁUKASIK			
2. JULIA MAZIARZ			
3. TOMASZ ZADORA		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN
KS ENERGETYK JAWORZNO
UKS ŻEGLUJ LUBLIN

CHOJNICKI ZŁOTY KONIK MORSKI 28-29.07.2018
1. FILIP NOSOL			
2. JANUARY SZCZUKOWSKI		
3. ALICJA DAMPC			

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW
CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE

BAŁTYCKI PUCHAR KLAS 28-29.07.2018
1. MAX BERLIŃSKI			
2. SZYMON WÓJCIK		
3. JAKUB PODGÓRNY		
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YKP GDYNIA
WKŻ WOLSZTYN
KS CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA 3-5.08.2018
1. ALEKSANDRA BOBROWSKA
2. NATASHA ANOLIK		
3. NATALIA KILAR 			

UKS BARNIM GOLENIÓW
OPTI CWM GDYNIA
YK STAL GDYNIA		

PUCHAR BURMISTRZA, REGATY ŚW. WAWRZYŃCA 11-12.08.2018
1. KORNELIA DOBACZEWSKA		
2. ZUZANNA ZIELIŃSKA		
3. KRZYSZTOF SZCZODROWSKI

MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
CHKŻ CHOJNICE		

IV REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BISKUPA EŁCKIEGO 18-19.08.2018
1. MACIEJ SZAWKOWSKI		
2. SZYMON MAŁACHOWSKI 		
3. ADAM CIOŁEK			

KS BAZA MRĄGOWO
UKŻ 7 BIAŁYSTOK
KS BAZA MRĄGOWO

PUCHAR UKS TOLKMICKO 17-19.08.2018
1. FABIAN KOCIĘDA 		
2. ALICJA MICHLEWSKA 		
3. NATALIA ZIÓŁKOWSKA 		

OPTI CWM GDYNIA
SSW MOS IŁAWA
YKP GDYNIA

PUCHAR OPTI 8-9.09.2018
1. FABIAN KOCIĘDA			
2. MAX BERLIŃSKI			
3. ALICJA TUTKOWSKA		

OPTI CWM GDYNIA
YKP GDYNIA
YK STAL GDYNIA

PUCHAR KOMANDORA CHKŻ 8-9.09.2018
1. JAKUB SZCZEPAŃSKI		
2. JANUARY SZCZUKOWSKI		
3. TYMON WIATROWSKI		

LKS CHARZYKOWY
CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE
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VII REGATY OPTYSIOWE 8-9.09.2018
1. BARTOSZ PECZKA		
2. KORNELIA DOBACZEWSKA		
3. TOMASZ BUJALSKI		

MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
NAUTICUS YC OLSZTYN

MISTRZOSTWA WARSZAWY 8-9.09.2018
1. HANNA ŁUGOWSKA		
2. WERONIKA PRZEŹDZIECKA		
3. MICHAŁ „KORNIK” SKAWIŃSKI

WTW WARSZAWA
KS SPÓJNIA WARSZAWA
KS SPÓJNIA WARSZAWA		

JESIENNY PUCHAR GDYNI 22-23.09.2018
1. KONRAD WLAZŁOWSKI
2. MAX BERLIŃSKI 		
3. PIOTR TRELLA			

YKP GDYNIA
YKP GDYNIA
MKŻ ARKA GDYNIA

XII ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA KARTUZ 22-23.09.2018
1. ALICJA TUTKOWSKA		
2. FILIP BIL 			
3. WIKTOR PAWELCZYK 		

YK STAL GDYNIA
YK STAL GDYNIA			
PORT MECHELINKI		

PUCHAR JESIENNY KS SPÓJNIA 22-23.09.2018
1. JOANNA DYJA			
2. HANNA ŁUGOWSKA		
3. MALINA PIETRZAK 		

WTW WARSZAWA
WTW WARSZAWA
WTW WARSZAWA

PUCHAR ŻNINA 22-23.09.2018
1. ZUZANNA ZIELIŃSKA		
2. KORNELIA DOBACZEWSKA		
3. BARTOSZ PECZKA		
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MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN

OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI SĄDECKIEJ 21-23.09.2018
1. JAN ZAMOJSKI 			
2. LIDIA ŁUKASIK 			
3. KAJA ŚLEDZIŃSKA		

UKS „ŻEGLARZ” WROCŁAW
UKS „ŻEGLUJ” LUBLIN
KS SPÓJNIA WARSZAWA

NAUTICUS CUP 29-30.09.2018
1. JAN KARNOWSKI		
2. ALICJA MICHALEWSKA		
3. LIDIA ŁUKASIK			

KS SPÓJNIA WARSZAWA
SSW MOS IŁAWA
UKS ŻEGLUJ LUBLIN		

PUCHAR LZS 29-30.09.2018
1. ALICJA DAMPC			
2. JAKUB SZCZEPANSKI 		
3. KONRAD KUNC			

CHKŻ CHOJNICE
LKS CHARZYKOWY
YK STAL GDYNIA

XIX REGATY O PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA 29-30.09.2018
1. GITA VAN DER VOORT		
2. BARTŁEK WRZOSEK		
3. BLANKA BOBULA			

KŻ HORN KRAKÓW
KŻ HORN KRAKÓW
JK KOTWICA TARNOBRZEG

VII DOBRE REGATY 13-14.10.2018
1. ALEKSANDRA BOBROWSKA
2. ANNA CHOMONT			
3. OSKAR SAWICKI			

UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW
UKS BARNIM GOLENIÓW		

PUCHAR JESIENI-MEMORIAŁ PAWŁA SIERADZKIEGO 13-14.10.2018
1. FILIP NOSOL			
2. RAFAŁ BALICKI			
3. MAKSYMILIAN KABAT		

UKS ŻEGLARZ WROCŁAW
CHKŻ CHOJNICE
CHKŻ CHOJNICE
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V JESIENNE MISTRZOSTWA TARNOBRZEGA 12-14.10.2018
1. JAKUB WEGIERA		
2. ALICJA DAMPC			
3. GITA VAN DER VOORT		

UKS FIR WARSZAWA
CHKŻ CHOJNICE
KŻ HORN KRAKÓW

MEMORIAŁ KRZYSZTOFA ZAWALSKIEGO 20-21.10.2018
1. LILA SOCHAJ 			
2. FILIP MARJAŃSKI 		
3. NINA JANOWICZ 		
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KS AZS AWFIS GDAŃSK
KS AZS AWFIS GDAŃSK
KS AZS AWFIS GDAŃSK
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REGULAMIN PSKO 2019
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. 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.
b. Do grupy A awansują corocznie zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 60 miejscach rankingu
grupy B.
c. W trakcie sezonu istnieje możliwość przejścia do grupy A jedynie poprzez start w regatach grupy A,
d. Zawodnicy zagraniczni starsi niż 11 lat muszą startować tylko w grupie A.
e. 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. W zawodach gr. A oraz wszystkich regatach Mistrzowskich PSKO , zawodnicy startują na sprzęcie
zgodnym z aktualnymi przepisami klasowymi IODA.
3. W zawodach gr. B zawodnicy startują na dowolnym sprzęcie klasy Optimist.
UWAGA:
Zgodnie z uchwałą WZC z dnia 30 kwietnia 2016 roku od 2017 we wszystkich regatach rangi mistrzowskiej zawodnicy startują wyłącznie na łódkach IODA - 95 - zgodnie z przepisami klasowymi IODA.
Od 2020 roku wszyscy zawodnicy startują na łodziach IODA - 95 zgodnie z przepisami klasowymi.
II. MISTRZOSTWA PSKO
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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: grupy A, grupy B i 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, 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, MC
to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP - współczynnik,
10. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone:
a) Mistrzostwa PSKO grupy B o współczynniku 1,8
UWAGA - REGATY Z OGRANICZENIEM LICZBY STARTUJĄCYCH:
- do regat kwalifikują się zawodnicy z rankingu na 10 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) 1 najlepszy wynik regat o współczynniku 1,6,
c) 1 wynik regat o współczynniku 1,0,
d) 1 wynik regat o współczynniku 0,5,
e) Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani przynajmniej w 1 wyścigu.
11. 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.
12. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja zawodników
do lat 9.
13. Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:
a. Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
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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,
14. W przypadku remisu w punktacji rankingu decyduje kolejność miejsca zajętego na imprezie głównej.
Grupa A MM PSKO, grupa B Mistrzostwa PSKO grupy B.
IV. ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA MŚ I ME 2018.
15. W 2019 roku odbędą się 2 imprezy eliminacyjne.
16. 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. Zgodnie z regulaminem IODA.
17. Każdy zawodnik dokonuje wyboru imprezy - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy w dniu
zakończenia ostatnich eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje wg. zajętego miejsca w rankingu
eliminacji.
18. Kolejność zawodników w rankingu MŚ i ME zostanie ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów
w poszczególnych zawodach eliminacyjnych według poniższej tabeli.

REGULAMIN PSKO 2019
V. ORGANIZACJA REGAT PSKO
24. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, ISAF, zaleceniami IODA i niniejszym
Regulaminem oraz wytycznymi Zarządu PSKO.
25. Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A - są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa pierwsze dni regat
to kwalifikacje, następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach - musi nastąpić podział na grupy złotą
i srebrną.
26. Podczas regat eliminacyjnych do MŚ i ME Zarząd rekomenduje rozgrywanie maksymalnie 3 wyścigów
dziennie.
27. W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział pierwszego dnia następuje zgodnie
z rankingiem.
28. Sygnał startu do pierwszego wyścigu we wszystkich regatach w sezonie musi być przeprowadzony
najpóźniej o godzinie 11:00.
29. Zarząd PSKO rekomenduje, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla uczestników regat, tym samym
żaden zawodnik nie może wyjść na wodę bez decyzji ( komunikantu) SG.
30. Wytyczne dla Organizatorów regat mistrzowskich oraz ze współczynnikiem 1,6 w grupie B:
a. Obowiązkowa rejestracja przez system Sailingnet,
b. Arbitrzy na trasie regat,
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.
31. Zarząd rekomenduje, aby wszyscy organizatorzy korzystali z bezpłatnych zgłoszeń on-line.
32. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek , aby na akwenach morskich prowadzić rejestrację potwierdzanie
na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z akwenu regat,
33. W regatach rangi eliminacyjnych i mistrzowskich - zarząd PSKO musi zatwierdzić SG i skład ZP.
34. ZOR i instrukcja żeglugi w regatach grupy A i B musi podawać wyłącznie ilość wyścigów planowanych,
bez podawania ilości dziennych wyścigów.

19. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 4 wyścigi.
20. Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w ostatniej eliminacji.
21. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Podczas eliminacji wyniki będą liczone
bez uwzględnienia tych zawodników.
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22. O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. Nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdów
PSKO może skutkować skreśleniem zawodnika ze składu reprezentacji.
23. W wyjazdach Reprezentacji bez zgody trenera kadry nie może brać udziału rodzina zawodnika.

35. Współczynniki regat w gr. B określone są decyzją Zarządu i znajdują się w Kalendarzu Regat PSKO.
Zasady przydzielania współczynników:
- Współczynnik 1,0 może zostać przyznany regatom, w których w poprzedniej edycji zostanie
sklasyfikowanych min. 40 zawodników – członków PSKO
- Współczynnik 1,6 może zostać przyznany regatom po uwzględnieniu:
- Położenia geograficznego miejsca rozgrywania regat,
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- Organizacji regat o niższym współczynniku w latach poprzednich,
- Liczby startujących zawodników,
- Poziomu organizacji regat w latach poprzednich.
36. 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 drodze konkursu, w przypadku zgłoszeń więcej niż 1 organizatora na daną imprezę.
37. Wpisowe do regat od roku 2019 musi być zgodne z Regulaminem PZŻ.
38. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych terminów
zgłoszeń on-line.
39. 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.
40. Podział na grupy pierwszego dnia regat następuje poprzez rozstawienie 24 zawodników
najwyżej sklasyfikowanych w aktualnym Pucharze Polski wg poniższych tabel:
- podział na 2 grupy

- podział na 3 grupy
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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 zawod-
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ników, którzy zostali sklasyfikowani w minimum jednym wyścigu wg zasad określonych w pkt. 24. Nie
dotyczy to zapisu punktu 25.
41. 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.
42. Wymogi dotyczące organizacji regat:
a. Regaty eliminacyjne do ME i MŚ - 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. We wszystkich regatach mistrzowskich i eliminacyjnych dla grupy A sprzęt musi być sprawdzony
i oznaczony przez mierniczego regat.
g. 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.
h. Maksymalny czas przebywania na wodzie dla zawodników grupy B wynosi 6 h i jest każdorazowo
liczony od sygnału KR o zejściu na wodę.
i. Regaty, oprócz regat mistrzowskich, eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6 dla grupy B, organizowane w trakcie roku szkolnego muszą być dwudniowe.
j. Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
k. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza lub równa
2 m/s, wyścig musi być przerwany.
l. Zarząd PSKO rekomenduje, aby nagrody w regatach były przyznawane osobno w kategorii dla dziewcząt i chłopców.
43. 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
w Rozdziale V, pkt. 24 mogą zostać zmienione decyzją obserwatora regat lub 2 innych członków Zarządu
PSKO.
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44. 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 i 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.
45. 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).
VI. INNE
46. Skład na Drużynowe Mistrzostwa Europy powołuje Zarząd na podstawie rekomendacji trenera Reprezentacji.
47. Prawo startu w innych międzynarodowych regatach drużynowych, uzyskują drużyny na podstawie
decyzji zarządu. Drużyna jest wybierana wg. kolejności zajętych miejsc na Drużynowych Mistrzostwach
PSKO.
48. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 75,00 zł. a dla osoby dorosłej 150,00 zł.
49. 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.
50. 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.
51. Trenerzy, którzy planują składanie aplikacji na trenerów Reprezentacji, Akademii muszą być członkami
PSKO.
52. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na konto
PSKO: SANTANDER BANK POLSKA 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
53. Wszelkie komunikaty są ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej stowarzyszenia i mają
moc obowiązującą.
54. Wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO.
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OD REDAKCJI
Kolejny sezon regatowych zmagań za nami.
Wiele się wydarzyło. Niektórzy z Was podzielili się
swoimi wrażeniami, relacjami lub fotorelacjami
z imprez na łamach obecnego informatora.
Chcielibyśmy umieszczać coraz więcej Waszych
artykułów w Informatorze. Piszcie, przesyłajcie
zdjęcia lub rysunki. Dzielcie się z nami swoimi
wielkimi lub trochę mniejszymi sukcesami.
Chętnie

opublikujemy

artykuły

starszych

zawodników jak i tych całkiem młodych, dopiero
zaczynających przygodę z Optimistem.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w stworzenie tegorocznego
informatora, dziękujemy za wszystkie materiały,
które dotarły do nas w tym roku. Szczególne
podziękowania dla wszystkich autorów zdjęć,
które we wspaniały sposób wzbogacają nasz
informator. Specjalne ukłony dla Wojciecha
Lewandowskiego,

Marka

Karbowskiego,

Arkadiusza Komorowskiego i Artura Pralka,
którzy jak co roku zadbali o to by informator był
pełen niesamowitych zdjęć. Bez Was nie byłoby
tak kolorowo.
Podziękowania

także

dla

naszych

niesamowitych sponsorów, bez których wydanie
Informatora w ogóle nie byłoby możliwe.
Jsail, Sport-Sails Center - BlueBlue, Biuro
Turystyki Aktywnej Kompas, Ripper Covers

Projekt okładki: Aneta Tarnawska
Projekt graficzny i skład: Aneta Tarnawska

& Accesories, Zakład Szkutniczy Czygar
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WWW.PSKO.PL
FACEBOOK.COM/OPTIMIST

ul. Gryfitów 1; 72-400 Kamień Pomorski
e-mail: kontalt@psko.pl

