SZANOWNI ZAWODNICY,
TRENERZY, RODZICE.
Wszyscy wiemy jak zmienił się świat i wyciął
nam z życia kilka miesięcy. W chwili pisania tych
słów, dalej nie wiem kiedy będziemy mogli się
ścigać. Z drugiej strony cieszymy się, że możemy
trenować i to taka pierwsza osłoda.
Ten rok, bez względu na to kiedy zakończą się
ograniczenia, z pewnością będzie inny od tych, które
za nami. Wielu zawodników przepracowało solidnie
okres zimowy, a zabrakło kontynuacji treningowej
wiosną. Wielu, którzy w tym roku żegnają się
z naszą klasą, stoi przed poważnymi dylematami.
Czy kontynuować teraz treningi na optimiście, czy
już przesiadać się na następną klasę. Nie mam
jednoznacznych rad i podpowiedzi. Wierzę jednak,
że mądrość Wasza, Trenerów i Rodziców pomoże
dokonać właściwych decyzji.
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Życzę Wszystkim wytrwałości i przetrwania
tego trudnego czasu. Zawodnikom życzę, żeby
cieszyli się każdym treningiem i rozwijali sztukę
żeglowania, a przede wszystkim żeby pozostali
w żeglarstwie, bo wiecie, że nasza pasja ma wiele
możliwości. Trenerom i działaczom klubowym życzę,
żeby przetrwali tę zawieruchę i utrzymali swoje
kluby i grupy zawodników. Rodzicom natomiast
życzę, żeby cieszyli się pasją swoich dzieci
i wspierali ich w rozwoju.
Ten rok, jak wieli sztorm, minie i po nim nastanie
piękna żeglarska pogoda.
Artur Burdziej
Prezydent PSKO
HISTORIA 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
DOBROWOLNYM 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 g rupę
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. N
astępnie Prezydentem został
Jacek Pasternak z YKP Warszawa - jego syn Aleksy
żeglował w czołówce polskiego Optimista. W 1999 r.
Prezydentem został wybrany Piotr Winkowski Mistrz Europy w windsurfingu, poligraf. Jego syn
Jakub Winkowski w 2000 r. zdobył tytuł Mistrza
Polski.
W 2012 r. Prezydentem został wieloletni
c złonek 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 zaangażowanych 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 startujących
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. 
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Współpracuje z Polskim Związkiem
Żeglarskim konsultując swoje poczynania.
Prowadzi stronę 
internetową. 
Współpracuje
z organizatorami regat zagranicznych wysyłając
najlepszych zawodników na te regaty. Organizuje
szkolenia dla zawodników i trenerów. Koordynuje
działalność UKS wspierając ich poczynania
szkoleniowe, sportowe i sprzętowe.

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

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

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

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

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

Roczna składka wynosi:

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

Wpłaty tylko na konto:

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

PRZEPISY W PIGUŁCE
10. NA PRZECIWNYCH HALSACH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT

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

SEKRETARZ

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

TOMASZ FIGLEROWICZ

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

CZŁONEK ZARZĄDU

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

SKARBNIK

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

CZŁONEK ZARZĄDU

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

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

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

CZŁONEK KOMISJI

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

CZŁONEK KOMISJI

JANUSZ BOBULA

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

MIERNICZY KL ASY

JERZY MIŚKÓW

opticup@opticup.com.pl
tel. 601 453 077
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OPTIMISCIARZE NA LĄDZIE
ARTUR PALKA - FOTOGALERIA
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OPTYMIŚCIARZE ARKI GDYNIA
- DLACZEGO LUBIMY PŁYWAĆ!
MILA FAUST
Lubię żeglować, ponieważ można pływać
na ogromnych falach, ścigać się na regatach. Lubię
moją trenerkę, mam super kolegów i koleżanki,
a na treningach są fajne zabawy.

KRZYSZTOF ŁUCYK
Na żeglarstwie poznałem świetnych ludzi i wiele
ciekawych miejsc. Lubię regaty, bo rywalizacja jest
fajną zabawą. Gdy wieje mocno to czuję jak podnosi
mi się poziom adrenaliny. Dzięki treningom jestem
w dobrej formie!
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SZYMON ŁYSIK
Uważam, że żeglarstwo to bardzo fajny
sport i nie trzeba być nawet bardzo dobrym, by
czerpać z niego radość. Wystarczy nie bać się i nie
stresować niepotrzebnie, bo to tylko utrudnia nam
skupienie i czerpanie radości z żeglarstwa. W tym
sporcie można świetnie się bawić przy kontakcie
z żywiołem oraz pewnej ekstremalności podczas
niektórych warunków.

NATALIA NAWROCKA
Uwielbiam żeglować dlatego, że uwielbiam
blask wody gdy słońce się o nią odbija. Strasznie
lubię różnego rodzaju sporty oraz panującą przy
tym atmosferę. Lubię gdy fale lekko kołyszą mnie
na wodzie.

MAGDA ŁYSIK
Lubię żeglować, ponieważ nauczyłam się
wiele węzłów, które się przydają nie tylko na żagiel
i łódkę. Zadania, które trenerka wymyśla są bardzo
fajne. Nauczyłam się też jak zrobić żagiel, pływać
na optymiście, okrążać boję i wiele innych. Teoria
jest fajna, bo ruszasz ręką i słuchasz. Czasem
nie nadążam pisać co pani mówi, ale daję radę.
Uwielbiam jak mało wieje i są małe fale. Wtedy
trzeba wpłynąć na szkwał i myśleć jak prześcignąć
innych. Ale nie lubię jak płynie bardzo dużo osób
blisko, bo można się mocno zderzyć albo porwać
żagiel. Ale lubię żeglować!
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MISTR ZOST WA PSKO DO L AT 11
RELACJA NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
Mistrzostwa PSKO do lat 11 odbyły się
w dniach 9-11.08.2019.
Wspaniała rywalizacja pomiędzy zawodnikami.
Z dnia na dzień przetasowania na pierwszych
pozycjach. Wspaniałe regaty do końca nie było
wiadomo kto wygra. W ostatni dzień pogoda
pokrzyżowała zawodnikom szyki i nie wszystkim
udało się odnaleźć w tych zmiennych warunkach.
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To jest piękne w tym sporcie, niepewność
i adrenalina do samego końca, a potem szczęśliwe
zakończenie. Najlepiej poradził sobie Piotr Trella
(MKŻ Arka Gdynia) zajmując pierwsze miejsce
i zdobywając tytuł Mistrza PSKO do lat 11. Drugie
miejsce Mikołaj Głąb (Nauticus Yacht Club
Olsztyn), który z regat na regaty zaskakuje nas
wyśmienitą formą. Trzecia lokata dla Stanisław
Ługowski (WTW Warszawa).
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MIAŁ TO BYĆ SEZON TRENINGOWY...
Mam na imię Maja, mam 11 lat i startuję
w grupie B. Pływam w klubie Opti CWM Gdynia od
5 lat.
Na początku trenowałam u trenerki Kasi
Dłutowskiej, później u trenera Krzysia Kociędy,
a teraz trenerem jest mój tata :) Arek Komorowski.
Sezon 2019 miał być dla mnie treningowym. Nie
nastawiałam się na żadne wielkie sukcesy. Jednak
udało mi się w tym roku stanąć na podium i to
kilka razy :) Pierwszy raz w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, gdy zajęłam 1 miejsce
wśród dziewczyn! Cieszę się z tego, ponieważ
mocno wiało na tych regatach, a ja nie jestem chyba
zawodniczką silnowiatrową :)
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W Rankingu PSKO zajęłam 109 pozycję.
W następnym sezonie postaram się być wyżej!
Najwięcej radości przynosi mi spotykanie
się z koleżankami i kolegami na treningach oraz
mnóstwo wspólnych wyjazdów.

Później w Jesiennym Pucharze Gdyni zajęłam
5 miejsce ogólnie i 2 z dziewczyn. Dobrze poszło mi
również, w Mistrzostwach PSKO do lat 11, byłam
12. Choć na tą imprezę nastawiam się dopiero
w kolejnym roku.
Najbardziej cieszę się z sukcesu odniesionego
na moim ulubionym jeziorze Garda we Włoszech.
W dużych międzynarodowych regatach Halloween
Cup, rozgrywanych jesienią udało mi się wywalczyć
drugą pozycję wśród dziewczyn!!! Byłam chyba
najlepszą Polką w tych regatach.

Na koniec chciała bym podziękować Panu
Mariuszowi Juszczakowi za super żagle na których
pływam i Panu Sławkowi Baranowskiemu
za przygotowanie łódki do sezonu!
Do zobaczenia na regatach!!!
Maja Komorowska POL 3333
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ALIC JA DAMP C
na ostatni wyścig. Po tym nastąpił przełom
i tak zaczęła się moja przygoda ze zdobywaniem
wysokich miejsc w regatach. W kategorii
dziewcząt do lat 9 zdobyłam I miejsca w regatach:
Eberspracher Puchar Mazur i Puchar Opti CWM
Gdynia.
Żeglarstwo stało się moją pasją. Ciągle nie
mogłam doczekać się treningów i kolejnych
regat. Gdy skończyłam 10 lat nie zwolniłam tempa

Przygodę z żeglarstwem zaczęłam w wieku
8 lat. Mój nauczyciel WF-u i trener żeglarstwa
w CHKŻ Chojnice, Dariusz Kosecki zachęcił mnie
do tego sportu. Początkowo bardzo się bałam, ale
chęć pływania była silniejsza niż strach. Nie mniej
jednak na pierwszych regatach w Tarnobrzegu,
z powodu dość silnego wiatru, uciekłam na sam
szczyt pajęczyny na placu zabaw, zeszłam dopiero
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zdobywając m.in. II miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, czy wygrywając Regaty
Konstytucyjne, Puchar LZS i regaty O Puchar
Komadora CHKŻ.
W 2019 roku przeszłam pod skrzydła trenera
Karola Jączkowskiego i udało się zrealizować
plan, gdzie spełniłam swoje marzenie wygrywając
w dziewczętach Mistrzostwa PSKO grupy B,
po drodze zdobywając II miejsca w Mistrzostwach
PSKO do lat 11 w Złocieńcu i Mistrzostwach PSKO
do lat 13 na jeziorze Dąbie.
Mam nadzieję, że moja przygoda z żeglarstwem
jeszcze potrwa. W tym sezonie czeka mnie jeszcze
cięższe wyzwanie, gdyż przechodzę do grupy A.
Pozdrawiam
Alicja Dampc POL 1175
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VII REGATY O PUCHAR ZIEMI GOLENIOWSKIEJ
W dniach 21-22.09.2019 w Lubczynie koło
Goleniowa odbyły się Regaty o Puchar Pomorza
Zachodniego w klasie Optimist oraz Mistrzostwa
Pomorza Zachodniego w klasie Laser.
Organizatorem regat był UKS Barnim
Goleniów oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goleniowie. Impreza dofinansowana została
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego.
Z zaplanowanych 7 wyścigów udało się
rozegrać tylko jeden. Brak wiatru pokrzyżował
plany organizatorów i uniemożliwił zawodnikom
czerpać przyjemności z tego co lubią najbardziej
czyli z rywalizacji. Nie zabrakło natomiast innych
przyjemności. Na wodzie tradycyjnie rozdawane było
gorące kakao. Na brzegu czekały na uczestników
przepyszne domowe wypieki, sałatki oraz doskonale
wysmażone dania z grilla. Za tą część oprawy
regat odpowiedzialni byli Rodzice zawodników
UKS Barnim Goleniów i z powierzonego zadania
wywiązali się celująco. Jeszcze raz wielkie dzięki
za pomoc.
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W programie regat był wyścig o Puchar
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Został rozegrany drugiego dnia regat w ostatnich
podmuchach wiatru, które pojawiły się tego
dnia na akwenie. Prawo startu w tym wyścigu
miało pierwszych 5-ciu zawodników z grupy
A i B po pierwszym dniu regat. Wyścig wygrała Ewa
Lewandowska z KS AZS AWFiS Gdańsk.
Mimo rozegrania jednego wyścigu, wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Okazałe
puchary ufundowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego trafiły do
najlepszych, a najmłodsi uczestnicy regat dostali
nagrody specjalne.
WYNIKI REGAT OPTIMIST GR. A
1 miejsce:
Michał Jaroszek (KSW Baltic Dziwnów)
2 miejsce :
Joanna Cymerman (UKS Barnim Goleniów)
3 miejsce :
Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk)

WYNIKI REGAT OPTIMIST GR. B
1 miejsce:
Filip Harasimowicz (KSW Baltic Dziwnów)
2 miejsce :
Jakub Szurko (KSW Baltic Dziwnów)
3 miejsce :
Andrzej Grochal (KSW Baltic Dziwnów)

Michał Zera
Zdjęcia: Wojtek Lewandowski

21

ZUZ AN N A BOR UCK A
Cześć! Jestem Zuzia, mam 13 lat i w ostatnim
sezonie zostałam rankingową Mistrzynią PSKO
grupy B w kategorii dziewcząt. Jak dotąd, była
to największa niespodzianka w żeglarstwie, jaka
mnie spotkała. Przed sezonem nie spodziewałam
się takich miejsc, byłam przekonana, że będę
pływać najwyżej koło dwudziestych piątych, może
dwudziestych miejsc. Było jednak inaczej.
W rankingu skończyłam na szóstym miejscu,
pierwszym wśród dziewczyn.
Przed rozpoczęciem mojej przygody
z żeglarstwem właściwie nigdy nie myślałam,
że w sporcie mogę coś osiągnąć. Kiedyś rodzice
zapisali mnie na półkolonie żeglarskie i Optimist
bardzo i się spodobał. W wieku dziesięciu lat,
po roku w szkółce, przeszłam do grupy B. W grupie
B spędziłam dwa i pół roku, ale te pierwsze pół
roku było okresem przejściowym, ale nadal
doświadczenie zdobyte w tym czasie przydało się
na następny sezon.
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Na początku w grupie B byłam zszokowana
ilością łódek na starcie. W szkółce mieliśmy
może sześć osób w grupie, a nagle przyszedł
czas na starty w regatach, gdzie na jednej linii
startu było czasem siedemdziesiąt osób. Trochę
zajęło mi przyzwyczajenie się do nowej sytuacji,
ale po pół roku i zimie przyszedł czas na regaty
w Pucku. Trener Paweł nie miał wobec mnie
żadnych oczekiwań, miałam po prostu się bawić.
Ja też na żadną złotą czy nawet srebrną grupę nie
liczyłam, więc łatwo można sobie wyobrazić moje
zdziwienie, gdy okazało się, że zajmuję miejsce
w pierwszej trzydziestce piątce. Następnego
dnia przyszedł czas na starty w złotej grupie.
Wyścigi były dla mnie bardzo trudne. Skończyłam
te regaty trzydziesta szósta, co dla mnie było
wielkim sukcesem. Następne regaty też kończyłam
całkiem wysoko jak na pierwszy sezon w B.
Jednak najbardziej udanym występem w sezonie
był organizowany przez mój klub Srebrny Żagiel

Optimista. Poszło mi wyjątkowo dobrze, zajęłam
piętnaste miejsce. Niedługo potem skończyły się
regaty w tym sezonie i trenowaliśmy. Okazało się,
że mam możliwość wyjazdu na zimę z grupą A do
Hiszpanii, co dla mnie było doskonałą okazją do
popływania z osobami ode mnie lepszymi, od
których mogłabym się dużo nauczyć. Na jednym
obozie się nie skończyło; w marcu pojechałam
nad Gardę, gdzie nauczyłam się mnóstwa nowych,
bardzo przydatnych rzeczy.
Kiedy nadszedł czas na pierwsze regaty
w nowym sezonie, czułam, że byłam dobrze
przygotowana, nieśmiało marzyłam o pierwszej
dwudziestce grupy B. Przyszedł czas na Puck
w maju. Pływało mi się dobrze, po pierwszym dniu
byłam trzecia, co znacznie przekraczało moje plany
na zajmowane przeze mnie miejsca. Następnego
dnia podniosłam się na drugie miejsce, pierwsze
wśród dziewczyn, co było dla mnie sukcesem.
Aż do regat w Giżycku, Mistrzostw PSKO Grupy B,
ścigałam się w ścisłej czołówce grupy B. Giżycko
okazało się być jednak kryzysem… Po pierwszych
dwóch dniach zajmowałam czterdzieste pierwsze
miejsce. Ja byłam załamana, jednak trener
powiedział mi, żebym na spokojnie wszystko
przemyślała i na trzeci dzień zaczęła się ścigać
na spokojnie, z otwartą głową. Posłuchałam
trenera i uspokoiłam się, co bardzo mi się opłaciło,
w wynikach podniosłam się o trzydzieści sześć
miejsc, byłam ogółem piąta i trzecia z dziewczyn.

W ten sposób skończyłam ranking na pierwszym
miejscu wśród dziewczyn. Byłam w grupie B
aż do regat w Dziwnowie, postanowiłam zostać
z trenerem Pawłem, któremu z kolei bardzo
dziękuję za przetrwanie ze mną aż dwóch
i pół roku, nauczenie mnie ogromnej ilości rzeczy
i doprowadzenia mnie do sukcesu. W Dziwnowie
zajęłam miejsce w srebrnej grupie, co nie było
ani sukcesem, ani porażką. Było to moje pierwsze
zetknięcie się z grupą A, co z kolei pokazało,
że zawodnicy w grupie A są jednak zdecydowanie
lepsi i trudniej się z nimi ściga.
Po Dziwnowie przeszłam już do grupy trenera
Tomasza Figlerowicza, mojego aktualnego trenera,
któremu dużo zawdzięczam. Na Drużynowych
Mistrzostwach PSKO popłynęłam w pierwszym
składzie, skończyliśmy te regaty na piątym
miejscu, a dla mnie było to jedno z pierwszych
zetknięć z grupą A. Na tych regatach zobaczyłam,
że zawodnicy w A są bardzo dobrzy, ale jako drużyna
wygraliśmy parę wyścigów, więc zobaczyłam,
że jednak da się z nimi wygrać. Po „drużynówkach”
nadeszła jesień, a wraz z nią zagraniczne obozy.
Udało mi się namówić rodziców, żebym pojechała
na wszystkie i rzeczywiście jak dotąd na nich byłam.
Aktualnie, mam wielką nadzieję, że po solidnym
przepracowaniu całej zimy, po obozach i zajęciach
kondycyjnych, zacznę dobrze żeglować na tle grupy
A, ale najbardziej zależy mi na tym, by robić postępy
i uczyć się nowych rzeczy!
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PIOT R T R EL L A
Swoja przygodę z żeglarstwem rozpocząłem
mając 6 lat. Jako mały chłopiec przychodziłem
do klubu i przyglądałem się jak trenuje mój
starszy brat Paweł Trella. Jego sukcesy bardzo mi
zaimponowały i postawiłem również zmierzyć się
z wyzwaniami, jakie daje trenowanie żeglarstwa.
Pływanie rozpocząłem w klubie z wielkimi
tradycjami, jakim jest Miejski Klub Żeglarski Arka
Gdynia. Początki nie były łatwe. Przez pierwsze lata
starałem się zdobyć jak największe doświadczenie
i jak najlepiej nauczyć się techniki żeglowania.

Bardzo dużo zawdzięczam mojemu pierwszemu
trenerowi Piotrowi Kuczysowi. Dzięki jego naukom
i wsparciu oraz mojemu zaangażowaniu zaczęły
pojawiać się wyniki. Moje pierwsze sukcesy
nadeszły w wieku 9 lat. Wtedy zdobyłem Vice
Mistrzostwo PSKO do lat 9 w Tarnobrzegu w 2017,
I miejsce do lat 9 w Pucharze Mazur Eberspacher
oraz I miejsce do lat 9 w Mistrzostwach PSKO
grupy B – Puchar Niegocina.

24

Moim najlepszym sezonem, jak do tej pory, był
rok 2019, gdzie pod okiem trenerki Julii Stefaniak
stawałem na podium w wielu regatach. Do
największych sukcesów zaliczyć mogę zdobycie
Mistrzostwa PSKO do lat 11 w Złocieńcu, III miejsca
w Pucharze Trzech Ryb w Giżycku, III miejsca
w Pantaenius Nord Cup w Górkach Zachodnich
oraz II miejsca w LIVOLO Super Puchar Gdyni.

Żeglowanie nauczyło mnie determinacji
w dążeniu do celu. W pełni poświęciłem się
żeglarstwu i dzięki wsparciu moich rodziców staram
się trenować przez cały rok, również w okresie
zimowym. W tym miejscu chciałbym podziękować
trenerom Dominikowi Schutta i Krzysztofowi
Kocięda, z którymi brałem udział w zgrupowaniach
żeglarskich w Hiszpanii w miejscowości Torravieja.
Żeglarstwo to wspaniała pasja i nie wyobrażam
sobie, aby moje życie wyglądało inaczej. Pełne
skupienie na regatach i właściwe wykorzystanie
moich umiejętności pozwala mi zdobywać coraz
lepsze wyniki. Przede mną kolejne wyzwanie –
start w Grupie A pod skrzydłami trenera Arka
Komorowskiego. Wiem, że nie będzie łatwo, ale
postaram się dać z siebie wszystko.
Piotr Trella
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JAK GARDA TO T YLKO DOBRE
WSPOMNIENIA!!!
Witajcie! Nazywam się Filip Bil. Zapraszam
Was na krótką fotorelację z pierwszego spotkania
z miejscem gdzie wszystko jest Naj…
Najlepsze widoki, najlepsze jedzenie, najlepszy
akwen do żeglowania no i oczywiście najlepszy
wiatr. Ten wiatr zwany orą umożliwił mi zdobycie
najważniejszego dla mnie trofeum. Pomyślicie
8 miejsce to nic takiego, ale dla mnie to spełnienie
żeglarskiego marzenia.
Być może już nigdy nie będzie okazji aby to
powtórzyć ale niesamowite wspomnienia oraz
talerz (trofeum 37 Meeting Garda Optimist)
na moim własnym kominku pozostaną ze mną
na zawsze. Wszystkim którzy chcą złapać żeglarską
zajawkę polecam tą miejscówkę z gwarancją tylko
dobrych wspomnień.
P.S. Bardzo dziękuję tym, którzy mnie wspierali,
przede wszystkim trenerowi Markowi Kreftowi,
rodzicom oraz kolegom z klubu YK STAL GDYNIA.
Życzę każdemu tak niesamowitych wspomnień.
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żeglarskie w Opti CWM Gdynia. Po półkoloniach
sport spodobał mi się jeszcze bardziej i rodzice
zapisali mnie na zajęcia do klubu. Moją pierwszą
trenerka była Magda Radzka. Ona nauczyła mnie
podstaw (takich jak nazwa sprzętu, czy początki
pływania na optymiście). Treningi polegały głównie
na zabawie i oswajaniu się z pływaniem. Co prawda
nigdy nie bałam się wody, ale silny wiatr i duże
fale robiły swoje. W 2014 roku przeszłam do grupy
B9 czyli mniej zaawansowanej grupy młodych
regatowców i zaczęłam trenować pod okiem
trenera Krzysztofa Kociędy. W sezonach 2014-2015
stopniowo się rozwijałam i ze swoich sukcesów
pamietam m.in wygraną w klasyfikacji dziewcząt
do lat 9 w regatach o Puchar Iławy.

N ATA SH A AN OL IK
Hej, nazywam się Natasha Anolik i mam 14 lat.
Zainteresowałam się żeglarstwem na optymiście
w Charzykowy, w wakacje 2012 roku, gdzie po raz
pierwszy zobaczyłam na jeziorze dużo żagli Nivea
i małych łódek. Ten widok mnie urzekł i zaczęłam
namawiać rodziców na ten sport. Dodatkowo
na brzegu jeziora spotkaliśmy Krzysztofa Kociędę,
znajomego mojego taty, który okazał się trenerem
żeglarstwa. I niedługo po tym poszłam na półkolonie

Pod koniec sierpnia 2015 dostałam swoją
łódkę i chociaż na żagiel trzeba było trochę jeszcze
poczekać to i tak był to dla mnie wielki przełom.
Wtedy oficjalnie przeszłam do regałowej grupy
B, gdzie szkolił mnie Dominik Schutta. W tych
dwóch sezonach (2016-2017) udoskonalałam swoją
technikę i taktykę, lecz nie byłam jeszcze ma takim
poziomie, żeby osiągać sukcesy. Jednak jakimś
sposobem na ostatnich regatach - Mistrzostwach
Okręgu Pomorskiego w Charzykowy stanęłam
na trzecim stopniu co pozwoliło mi na pływanie
z następnym sezonie z Kadrze Województwa
Pomorskiego.
W poprzednim sezonie kiedy trener Dominik
odszedł, moim trenerem został Arkadiusz
Komorowski. Ten sezon był najlepszym
dotychczasowym sezonem mojej całej kariery.
Chociaż początek sezonu nie zapowiadał się
obiecująco i nawet nie spodziewałam się sukcesów,
które pojawiły się już na 3 regatach. Regatach
o Puchar Trenerów YKP które odbyły się podczas
międzynarodowej i ogólnoklasowej imprezy Volvo
Gdynia Sailing Days. Po pierwszym dniu byłam
7 ogólnie i 1 z dziewczyn, niestety przez protest
na mojego kolegę spadłam na drugie. Następnego
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dnia z powodu zbyt dużego wiatru walczyłam
na tym samym proteście z nim jako świadek. Udało
się protest został oddalony, a ja znowu byłam
pierwsza. Następnego dnia znowu za dużo wiało
więc tylko czekałam na ceremonię wręczenia
nagród.

PSKO. Początkowo miałam jechać z drużyną
z Chojnic na Mistrzostwa Europy, ale okazało
się że w tym czasie mamy zgrupowanie nad
Gardą. W sporcie czasem już tak jest ze trzeba
podejmować trudne decyzje.
Poprzedni sezon był moim 1 sezonem w grupie
A i chociaż dalej jestem w Opti to z powodu zbyt
małej liczby osób w grupie trenował mnie trener
Adam Paszek z klubu KS AZS AWFIS Gdańsk. Ten
sezon był dla mnie bardzo ciężki i wymagał dużo
pracy i treningów. Pod koniec sierpnia udało mi się
zająć 4 miejsce na Mistrzostwach PSKO do lat 13.
Żeglarstwo daje mi siłę na co dzień. Dostarcza
mi radości, pobudza do działania i zachęca bym
nigdy się nie poddawała. Przygotowywanie się
do regat, wyjazdy - to prawdziwa szkoła życia.
Żeglarstwo uczy mnie samodzielności i wiary we
własne siły. Poznaje nowych ludzi i zwiedzam nowe
miejsca.

Następne regaty i kolejne podium tym razem 2
miejsce. Tym sposobem połowa sezonu przeleciała
mi na tych niefartownych 2 pozycjach. Wszystko
układało się ładnie aż do Mistrzostw PSKO gr
B. Pierwszego dnia miałam 2 falstarty, a były
3 wyścigi, na wynikach byłam daleko - 109, ale
wiedziałam że mam jeszcze 3 dni. Początkowo
byłam załamana, ale wiedziałam ze muszę walczyć.
Następnego dnia odrzutka i wskoczyłam na 47.
Udało się jestem w grupie złotej. 3 dnia nie było
wyścigów, a 4 dnia skoczyłam ostatecznie na 32.
Chociaż dla mnie nie były to zbyt udane regaty to
i tak się cieszę, bo wygrał je mój kolega Fabian
Kocięda.
Ostatnimi regatami sezonu były Drużynowe
Mistrzostwa PSKO, na których wyszło nam super
i tym sposobem cała nasza piątka (zespół i rezerwa,
na której się zmienialiśmy) została Wicemistrzami

Moja druga wielką pasją jest granie na pianinie.
Te dwie rzeczy: żeglarstwo i muzyka idealnie
się równoważą. Chociaż czasami jest ciężko
i lekcje trzeba robić w autobusie lub samochodzie,
bo po lekcjach w szkole muzycznej od razu jest
trening, to jakoś daję radę i nie wyobrażam sobie
zrezygnować w którejś z tych rzeczy.
Dziękuje wszystkim, dzięki którym mogę
pływać. Szczególnie moim rodzicom i trenerom
Natasha Anolik
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FOTOREL ACJA
PROGRAM AKADEMIA PZ Ż
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KS AZS AWFIS GDAŃSK W 2019
Od kiedy nasz klub silniej zaangażował się
w rywalizację regatową w klasie Optimist stale
staramy się podnosić nasze umiejętności. Prócz
intensywnych zajęć na wodzie trenerzy Adam
Paszek i Filip Kazuła dużo czasu poświęcają
na przygotowanie motoryczne, głównie w okresie
zimowym co w bezpośredni sposób przekłada się
na nasze osiągnięcia w sezonie. Czy najważniejsze
są wyniki? Wyniki są ważne, bo przekładają się

w dużym stopniu na dalszą motywację zawodników,
ale według nas najważniejszy jest dobry klimat,
przednia zabawa i uśmiech na twarzy, a wyniki
jeśli przyjdą to super, a jeśli nie to pozostaje zawsze
dobra zabawa…. Tak się złożyło, że w ostatnim roku
przyszło do nas zarówno jedno jak i drugie.
Po raz kolejny wywalczyliśmy tytuł Mistrzyni
Polski w Sprintach, które odbywały się podczas
Volvo Gdynia Sailing Days. Tutaj wielkie
podziękowania należą się trenerowi Karolowi
z zaprzyjaźnionego CHKŻ Chojnice, bo to on
pod nieobecność naszego trenera zaopiekował się
zawodniczką na wodzie.
Możemy pochwalić się również pierwszymi
w historii naszego klubu i Gdańska medalami
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, skąd
w dziewczynach przywozimy brąz. W Mistrzostwach
PSKO do lat 9 srebro zdobywa młodziutka
Emilia Paszek, która jednocześnie wywalczyła
w Rankingu PSKO grupy B puchary w dwóch
kategoriach, pierwsze miejsce wśród dziewcząt
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do 9 lat i trzecie w dziewczętach ogółem. Warte
wspomnienia są sukcesy drużynowe z udziałem
Ewy Lewandowskiej na arenie międzynarodowej,
gdzie wraz z koleżankami i kolegami z innych
klubów zdobywają dla Polski srebrne medale
na Mistrzostwach Europy w Crozon we Francji
oraz w zmaganiach drużynowych nad jeziorem
Ledro we Włoszech. Koniec sezonu to powrót do
zgrupowań międzyklubowych, które bardzo sobie
cenimy. Trener Karol Jączkowski organizuje wyjazd
nad Gardę skąd przywozi do Polski dwie statuetki
zdobyte w regatach Autumn Meeting Optimist
Trofeo Ezio Torboli. Jedna trafia do Gdańska.

Wspomniane,
ważniejsze
osiągnięcia
indywidualne zawodników to wynik również
ciężkiej pracy pozostałych zawodników naszego
klubu. Oczywiście się z nich bardzo cieszymy, ale
najważniejszymi w ostatnim roku dla nas były
zmagania nazywane #DRUŻYNÓWKAMI, bo to
one dały naszym zawodnikom najwięcej radości
i zachęciły do dalszego samodoskonalenia.
KS AZS AWFiS
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NASZE PIERWSZE DRUŻ YNÓWKI
Niektórzy z naszego klubu wcześniej już
słyszeli o wyścigach drużynowych, lecz większość
dowiedziała się o tym dopiero w ostatnim sezonie,
kiedy część klubu wróciła ze zgrupowania
w Charzykowach od trenera Karola Jączkowskiego
i Damiana Kosmalskiego. Wszyscy od razu
bardzo polubili ten rodzaj wyścigów. Trener Adam
Paszek razem z zawodnikami i rodzicami
ustalili, że weźmiemy udział w Drużynowych
Mistrzostwach PSKO. W skład reprezentacji
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wchodził Filip Mariański, Ewa Lewandowska, Lila
Sochaj i Tymon Sochaj. Od tego czasu częściej
trenowaliśmy drużynówki. Raz mieliśmy nawet jeden
trening z zawodnikami klasy 420, którzy pożyczyli
od nas optymisty i ścigaliśmy się razem. Agnieszka,
Patryk, Rafał, Tommmy, Ludwik czy Marcel wciąż
nie zapomnieli jak się pływa na Optimistach i dali
nam dobrą lekcję za co bardzo dziękujemy. W końcu
po ciężkich treningach byliśmy gotowi.
Pierwszego dnia regat, wcześnie rano
zebraliśmy się u Ewy i pojechaliśmy do
Charzykowych. W trakcie drogi dużo rozmawialiśmy
o tym jak zamierzamy popłynąć. Rozmawiało się nam
przyjemne, nikt nie wyglądał na zestresowanego.
Gdy dotarliśmy na miejsce spokojnie w atmosferze
rozmów i żartów rozpakowaliśmy i złożyliśmy sprzęt.
Cała ekipa ruszyła zjeść śniadanie do WOPR-ówki.
Przebraliśmy się i ruszyliśmy drogą powrotną do
klubu. Kiedy wróciliśmy akurat był sygnał do zejścia
na wodę. Wszyscy uśmiechnięci i podekscytowani
zeszliśmy na wodę i zaczęliśmy się rozgrzewać.
Każdy był skupiony, kiedy zaczęła się procedura.
Mieliśmy plany na rozegranie wyścigu, staraliśmy
się popłynąć jak najlepiej, nie liczyliśmy tylko,
że wygramy aż tyle.

Po każdym wyścigu podpływaliśmy do taty Ewy,
który pojechał z nami jako opiekun i trener, robiliśmy
krótką odprawę, uśmiechaliśmy się, coś zjadaliśmy,
ogrzewaliśmy ręce na silniku zaburtowym i pełni
pozytywnych emocji startowaliśmy w kolejnym
wyścigu. Pan Wojtek mówił tylko: „róbcie swoją
robotę”, no i robiliśmy, co mogliśmy.
Czasami szło nam lepiej czasami gorzej, ale
dobre humory nas nie opuszczały. Najtrudniej
było z CHKŻ Chojnice i YKP Gdynia, którzy zajęli
najwyższe stopnie na podium. Kolejnego dnia
mieliśmy walczyć o trzecie miejsce, niestety brak

wiatru pokrzyżował nam plany. Wyścigi finałowe nie
odbyły się i ostatecznie skończyliśmy na 4 miejscu.
Zawsze w takich sytuacjach zostaje pewien
niedosyt. Chciałoby się jeszcze powalczyć. Jednak
i tak byliśmy szczęśliwi. Wspaniale było żeglować
i współpracować z całą naszą ekipą.
Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na kolację
do Państwa Kosmalskich. Poszliśmy do nich
na piechotę. Jedzenie było pyszne. Wracaliśmy
uśmiechnięci i zmęczeni. Położyliśmy się spać.
Lila i Tymon Sochaj
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32 EDYCJA REGAT DRUŻYNOWYCH
BERLIN OPTIMIST TEAM CUP 2019
Udział w 32 spotkaniu drużyn optymiściarzy

Wam!), pakować się i w drogę! Trener Karol

w Berlinie, które co roku ściąga najlepszych

Jączkowski na bazie wcześniejszych eliminacji do

zawodników z całego świata, stał po wielkim

Drużynowych Mistrzostw Europy w Pieve di Ledro

znakiem zapytania. Wielu zawodników z Polski, jak

wskazał reprezentantów do Berlina. Dobrze się

i tegoroczna drużyna, mieli w tym czasie w planach

złożyło, bo skład był mocno koleżeński :

szlifowanie formy na jeziorem Garda oraz udział
w regatach 7° HALLOWEEN CUP OPTIMIST. Terminy
się nakładały, kalendarz nie był z gumy, a łódki
zostały w Riva del Garda po październikowych
regatach 2nd Autumn Meeting Trofeo Ezio Torboli.
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Kapitan - Jeremi Szczukowski (CHKŻ)
Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk),
Pola Schmidt (CHKŻ),
Gustaw Kwiek (KS Spójnia Warszawa).

Co robić? Odpuszczać? Czy nie poddawać

Podczas pierwszego dnia zmagań rozegrano

się? Decyzja była tylko jedna. Pożyczać łódki

wszystkie zaplanowane wyścigi „każdy z każdym”,

i osprzęt od koleżanek i kolegów (dziękujemy

czyli round robin nr 1. Wygraliśmy 9 z 11 wyścigów, co

z Włochami, Amerykanami, Niemcami i Ukrainą.
W złotej grupie wyścigi są już wyżej punktowane
- każda wygrana, to 1,5 pkt, a każda przegrana, to
gorzka pigułka. Szybka analiza przyczyn 4 porażek
w poprzednim etapie i mocne postanowienie walki
do końca przynosi owoce. Wygrywamy wszystkie
wyścigi w złotej grupie, pokonujemy Włochów
i USA. Ciążą na nas jednak poprzednie przegrane
i nie wystarcza nam punktów, by dostać się do
dużego finału o 1 i 2 miejsce na pudle.

dawało nam 3 lokatę. Każde zwycięstwo w wyścigu
dawało nam 1 punkt.
Bilans drugiego dnia regat to 6 zwycięstw
i 4 porażki. Trochę zjadają nas nerwy i zaliczamy
tak zwane „przegrane o włos”. Lądujemy na 3
pozycji za zespołami z USA i Włoch. Z tego miejsca
przechodzimy do wyścigów w złotej grupie wraz

Przechodzimy wraz z niemiecką drużyną
do małego finału o 3 i 4 miejsce z mocnym
postanowieniem zdobycia brązowego medalu.
Po dwóch wyścigach każda z drużyn ma po jednej
wygranej. Tętno przedzawałowe. Trzeci wyścig
rozstrzygamy na naszą korzyść zdobywając brąz.
Tymczasem Włosi pokonują USA w dużym
finale i zdobywają złoto, pozostawiając srebro
drużynie USA. Wszyscy spotykamy się na pudle
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wybieranymi

wcześniej

przez

zawodników,

pizza party oraz zabawy integrujące w grupach
zawodników z różnych krajów, gdzie trzeba było
przezwyciężyć bariery językowe. No i losowanie
nagród, w którym pulę zgarnęła Ewa.

podczas ceremonii wręczenia nagród i śpiewamy
po kolei własne hymny.
Trzeba dodać, że gospodarze okazali nam
swoją gościnność nie tylko na wodzie, lecz również

Świetna organizacja, wartościowe nagrody,

na lądzie. Przyjęli w gościnę zawodników oraz

poczęstunek, doskonały prowiant na wodę każdego

zapewnili sporo atrakcji, m.in. dyskotekę z utworami

dnia i wreszcie stały punkt na wodzie – platforma
z gorącą czekoladą, herbatą i toaletą, to prawdziwa
wartość dodana do doskonałej rywalizacji podczas
tej imprezy. Zaangażowanie rodziców z klubu
Potsdamer Yacht Club jest godne naśladowania
i pochwały. Dziękujemy Wam za gościnę
i zazdrościmy tym, którzy wezmą udział w kolejnej
edycji regat.
TEAM POLAND – Jeremi, Ewa, Pola i Gucio.
Paweł Szczukowski - team leader.

38

OPTYMISTYCZNE RODZEŃSTWO
- MAJA I GUSTAW KWIEK
MA JA KWIEK
W roku 2019 zaczęłam moją przygodę
z grupą A. Przez to czułam się trochę niepewnie.
Moimi pierwszymi regatami w sezonie były
Euromarina Optimist Trophy. Niestety nie
poszło mi dobrze. Jednak zamiast się poddawać
intensywnie trenowałam. Dzięki temu udało
mi się zakwalifikować na ME. Gdy odbierałam
nominację nie do końca wierzyłam w to co się
dzieje. Zamiast spocząć na laurach pojechałam
na BPS (Bezpośrednie Przygotowanie Startowe).
Po tygodniu treningu spakowałam łódkę na wyjazd
do Crozon. Była to ewidentnie przygoda życia, której
nigdy nie zapomnę. Nie dostałam się do złotej grupy,
ale dzięki temu udało mi się wygrać kilka wyścigów
w srebrnej. Skończyłam na 61 miejscu, czyli na 2
miejscu w drugiej grupie.

Po powrocie do Polski trzeba było zakasać
rękawy i pracować na dobre miejsce w rankingu.
Oprócz tego nastąpiły przygotowania do OOM,
w których bardzo mi pomógł mój trener - Adrian
Palus. Pod koniec wakacji pojechaliśmy do Sławy.
Pomimo ciężkich warunków i niestabilnego wiatru
udało mi się zająć drugie miejsce w dziewczynach.
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GUSTAW KWIEK
Dla mnie sezon żeglarski 2019 zaczął się jeszcze
w listopadzie 2018. Zimą poza treningami siłowymi,
mieliśmy ogrom wyjazdów do zapewne znanym
wszystkim miejsc takich jak Torrrevieja w Hiszpanii
czy Riva del Garda we Włoszech. Pierwszymi
ważnymi regatami były eliminacje do MŚ
i ME w Pucku. Niestety pierwszego dnia wyścigów
załapałem dwa bardzo głupie falstarty na czarnej
fladze i zabrakło mi 2 pkt. to złotej grupy. Byłem
załamany oraz zły na siebie, ponieważ wiedziałem,
że z moich wymarzonych Mistrzostw Świata nici,
więc końcówkę regat potraktowałem jako trening.

Koniec sezonu ukoronowałam regatami
w Dziwnowie. Przez kilka falstartów nie zajęłam
bardzo wysokiego miejsca, ale miałam super
zabawę, nabyłam nowe doświadczenia i w końcu
przekonałam się do silnego wiatru. Po Dziwnowie
zostały tylko DMP, ale osobiście przygotowanie
i treningi były przyjemniejsze niż same regaty.
Uważam, że sezon 2019 był udany. Na pewno
zostanie mi po nim wiele dobrych wspomnień.
Pozdrowienia dla wszystkich żeglarzy : )
Maja Kwiek
Na kolejnych eliminacjach w Dziwnowie był
bardzo słaby wiatr, a w tym sezonie już swoje
ważyłem, ale poza ostatnim wyścigiem (we mgle)
poszło mi dobrze, skończyłem szósty w chłopakach.
Mimo braku sensownej ilości punktów w Pucku
na MŚ byłem drugim rezerwowym. Następnymi
regatami były eliminacje do OOM w Giżycku. Były
to kolejne regaty bardzo słabo wiatrowe, zająłem
10 miejsce – bez fajerwerków, ale przynajmniej
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mocny wiatr, w wyścigach eliminacyjnych ścigałem
się w mocnej grupie, niestety najlepszy wyścig
w złotej (byłem 2) skończył się, jakżeby inaczej
falstartem.

na OOM pojechałem). W trakcie wakacji spędziłem
sporo czasu w Górkach Zachodnich i nad Zegrzem
przygotowując się do OOM. Bardzo miło wspominam
ten czas, byliśmy w fajnej grupie.
Regat OOM nie będę komentował - wszyscy
wiedzą, jak było, powiem tylko że w ostatnim
wyścigu otarłem się o brąz, ale ostatecznie
skończyłem 5 w chłopakach. Na MMP był bardzo

Później odbyły się dwie imprezy drużynowe
DMP oraz Berlin Cup. W pierwszej naszemu
zespołowi nie poszło najlepiej, mieliśmy ambicje
na medale, wyszło chyba poza piątką, a w Berlinie
zajęliśmy pewne 3 miejsce mimo braku trenera
na tym wyjeździe. Wszystkie imprezy które tutaj
wymieniłem przeplatały się małymi regatami,
na prawie każdych zajmowałem miejsca około
pierwszej 3.
Mimo moich nienajlepszych wyników ten
sezon wspominam bardzo miło, a to dzięki mojemu
wspaniałemu trenerowi Adrianowi Palusowi oraz
grupie klubowej, dziękuję wam za ten świetny sezon.
Gustaw Kwiek
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Swoją przygodę z żeglarstwem zaczęłam
w wieku dziesięciu lat. Po powrocie z wyjazdu
na Mazurach bardzo mi się spodobało, więc tata
za moja prośbą zapisał mnie do klubu żeglarskiego
- UKS Żeglarz Wrocław. Tam stawiałam pierwsze
kroki. Po tygodniu trenowania pojechałam na swoje
pierwsze regaty, gdzie zrobiłam glebę pierwszy raz.
Po niecałym roku trenowania tata zapisał mnie do
klubu w Gdyni, by móc trenować pod okiem trenera
Dariusza Dołęgi - YKP Gdynia.
Pierwszy sezon u trenera Darka był nawet
udany. Tak na poważnie był to mój pierwszy sezon
w grupie B. Nie wymagałam od siebie żadnych
wysokich wyników. Czasami na regatach poszło
mi lepiej niż myślałam i byłam bardzo dumna
z siebie. Kolejny sezon był z nastawieniem na coś
więcej. Po ciężko przetrenowanej zimie i startach
za granicą, nie mogłam się doczekać kolejnych

PAULINA RUTKOWSKA
regat. Pierwsze regaty w Pucku pokazały mi,
że mogę walczyć o więcej. Dzięki ciężkiej pracy,
trenerowi i wsparciu rodziców każde regaty
były bardzo dobre. Najważniejsze regaty, czyli
Mistrzostwa Grupy B, odbyły się w Giżycku. Byłam
trochę zestresowana. Ostateczne skończyłam
je 2 w open i 1 w dziewczynach. Byłam bardzo
zadowolona, nie tylko ja. Trener Darek i rodzina
również bardzo cieszyła się z tego sukcesu.
Cały ranking grupy B zakończyłam 1 w open i 1
w dziewczynach. Na koniec sezonu trener Przemek
wziął mnie na regaty drużynowe do Warszawy. Nie
wiedziałam o co w tym chodzi. Miałam tylko płynąc
jak najszybciej do mety. W teamie z Mateuszem
Gwoździem, Szczepanem Damasiewiczem
i Mikołajem Merklerem zwyciężyliśmy Warsaw
Team Racing Cup. Następnie były Drużynowe
Mistrzostwa PSKO. Nie nastawiliśmy się
na zwycięstwo. Chcieliśmy dać z siebie wszystko.
W lekko innym składzie wystartowaliśmy w regatach
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- Maciej Panaś, Mateusz Gwóźdź, Mikołaj Merkler,
Paweł Gerłachowski i ja. Dostaliśmy się do finalu
co było dla nas zaskoczniem. W finale mierzyliśmy
się z bardzo silnym teamem z Chojnic. Ostatecznie
udało nam się zwycięzyć z faworytami z odrobiną
tak zwanego farta. Był to dla nas wielki sukces.
Teraz czekała na mnie grupa A. Wiedziałam,
że będzie to kolejne bardzo trudne wyzwanie. Już
jesienią zaczęłam trenować pod okiem trenera
Przemysława Strusia. Cały czas ciężko pracowałam.
Były wzloty i upadki, lecz nie poddawałam się.
Chciałam jak najlepiej wypaść w tym sezonie i dać
z siebie wszystko. Oczywiście bardzo chciałam się
zakwalifikować na ME. Po pierwszych regatach
w Pucku uświadomiłam się, że mam szanse.
OOM w Goczałkowicach nie zaliczam do
udanych w moim wykonaniu. Brak wiatru, kilka
rozegranych wyścigów i fasltart. Pozostało mi wraz
z trenerem Przemkiem myśleć o kolejnej edycji OOM.
Na DME wyjechaliśmy razem z Agnieszką
Pawłowską, Jeremim Szczukowskim, Jackiem
Kalinowskim i oczywiście trenerem do Włoch.
Gdy dotarliśmy na miejsce mieliśmy trening
z silnym teamem z Hiszpanii. Całe regaty przebiegły
wyśmienicie. Były lekkie potknięcia, lecz ostatecznie
skończyliśmy na 3 miejscu. Byliśmy bardzo

Walka o to kto pojedzie na ME i MŚ toczyła się do
ostatniego wyścigu. Udało mi się zakwalifikować
na ME jako 2 dziewczyna. Byłam bardzo zadowolona.
W Sheveningen na Mistrzostwach Europy były
bardzo trudne warunki. 50 metrów prądu to nie lada
wyzwanie. Na koniec uplasowałam się na pozycji
31. Cała ekipa wróciła do Polski. Tutaj czekały nas
już kolejne wyzwania. Na akademii trener Karol
Jączkowski organizował kwalifikację do DME
na Ledro. Nie sądziłam, że mam szanse. Jednak
trener Karol postawił na mnie. Byłam przeszczęśliwa.
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(I eliminacje) wypadły lepiej niż się spodziewałam.
Wygrałam kategorie open i dziewczyny. Byłam
bardzo dumna i zadowolona. Po drugich, również
bardzo udanych eliminacjach (2 open, 1 dziewczyna)
zakwalifikowałam się na ME i wygrałam ranking
eliminacji. Był to ogromny sukces. Mistrzostwa
zbliżały się wielkimi krokami. W tym roku chciałam
osiągnąć coś więcej. Regaty rozpoczęły się paradą
i pomiarami sprzętu. Wszystko przeszło zgodnie
z planem. Podczas regat w jednym z wyścigów
z Ewą Lewandowską po złym wpłynięciu na metę
dostałyśmy DNF, a płynęłyśmy na bardzo wysokich
miejscach. Mimo tego podniosłyśmy się i dalej
walczyłyśmy. Regaty zakończyły się. Skończyłam
na 9 pozycji (8 wśród Europejek). Otarłam się
o brązowy medal, gdyby nie wpadka z meta, byłby
medal – cóż zdarza się, taki jest sport. Polska jako kraj
zadowoleni. Trener pokazał nam karuzelę, która
wzbudziła u nas wielkie szczęście i codziennie
chcieliśmy na nią chodzić. Podczas sezonu odbyły
się pierwsze Mistrzostwa Polski w Sprincie.
Na początku wygrywałam, ale po nieudanym
wyścigu lekko byłam zła i reszta się tak dobrze
nie ułożyła. Ostatecznie skończyłam na 3 miejscu.
Kolejnymi ważnymi regatami były Mistrzostwa
PSKO do lat 13. Udało mi się wygrać te regaty
wygrywając prawie każdy wyścig. Z trenerem
byliśmy bardzo zadowoleni. W tym sezonie odbyły
się już tylko Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO,
które skończyłam na 16 miejscu. Regaty najbardziej
punktowane do rankingu. Podsumowując regaty
z tego sezonu w rankingu dały mi 6 miejsce open
i 2 w dziewczynach.
Czas na sezon 2018/2019. Sezon w którym
otrzymałam wsparcie od mojego sponsora Atlas
Ward Polska Sp. z o.o. Jeszcze raz dziękuję
za to wsparcie. Sezon zaczęliśmy od zgrupowań
zimą, dzięki którym mogliśmy dalej rozwijać
swoje umiejętności. Regaty za granicą były duża
dawką nowych umiejętności, w których brałam
udział. Bardzo dobrze mi poszły. Regaty w Pucku
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z lekkim niedosytem. Na lotnisku bardzo ciepło
przywitali nas koleżanki, koledzy i rodzice za co
jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ważnymi regatami
były Mistrzostwa Polski w Sprincie. Tam zdobyłam
srebrny medal. Regatami kończącymi sezon były
regaty w Dziwnowie. Bardzo silna stawka i silne
warunki wietrzne. Mimo tego zakończyłam 4 w open
i 1 z dziewczyn. Byłam bardzo szczęśliwa z tego co
udało mi się osiągnąć.

wypadła znakomicie i zajęliśmy 2 miejsce w katogorii
National Team. Wszystko by nam się nie udało,
gdyby nie pomoc i wsparcie obecnych tam trenerów
Przemek Struś i Karol Jączkowski. Chciałabym im
bardzo za to podziękować. Po powrocie do polski
mieliśmy bardzo ważne regaty, mianowicie OOM.
W tym roku bardzo chciałam je wygrać. Dzięki
wsparciu i pracy trenera Przemka udało się to
osiągnąć. Już przed ostatnim wyścigiem było
wiadomo, że mam złoto. Byłam bardzo szczęśliwa.
Kolejnymi ważnymi regatami były DME. Trener Karol
w tym roku wybrał do składu Ewę Lewandowską,
Jeremiego Szczukowskiego, Jacka Kalinowskiego
i mnie. Tam po ciężkiej walce byliśmy przekonani,
że mamy złoto, werdykt komisji i przepisów był
dla nas rozczarowujący. Ostatecznie było to
srebro. Dla każdego z nas było to bardzo ciężkie.
Trener do ostatniej chwili próbował sprostować
decyzję komisji, lecz się nie udało. Pocieszeniem
była dla nas karuzela, na którą czkaliśmy cały rok.
Codziennie wieczorem tylko namawialiśmy trenera
na karuzlę. Jest niesamowita. Wróciliśmy do Polski

Z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować
rodzicom, którzy mnie w tym wszystkim wspierają,
oraz trenerowi Przemkowi Strusiowi i Dariuszowi
Dołędze, bo gdyby nie oni na pewno by mnie tutaj
nie było. Obydwoje są wspaniałymi trenerami, którzy
wspierali mnie w drodze do osiągniecia każdego
najmniejszego sukcesu, ale i również wspierali
w porażkach, jakie każdemu się zdarzają. Dziękuję
również moim kolegom, koleżankom, przyjaciołom
za wsparcie. Szczeóglne podziękowania należą
się spółce Altas Ward Polska która wspiera mnie
w mojej pasji.
Paulina Rutkowska
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ściganie
regatowe.
Często
wyjeżdżałem
na zgrupowania. Najbardziej zapamiętałem
pierwszy wyjazd nad bajeczne jezioro Garda we
Włoszech (kto był na pewno potwierdzi, a kto nie
koniecznie musi to miejsce zobaczyć).
W sezonie zimowym w gr. B skupiałem się
na nauce „latania” na bojerach Ice-Opti. W Bazie,
skąd pochodzi wielokrotny Mistrz Polski, Europy
i Świata Karol Jabłoński, to po prostu tradycja.
Jest to niesamowita frajda i ogromna dawka
adrenaliny, kiedy można ”latać” unosząc się czasem
na jednej płozie nad taflą lodu z prędkością do ok.
90 km/h (oczywiście nie w pierwszym sezonie).
W tym o kresie z trenerem Tomkiem wielokrotnie

M AT EUSZ G IG IELE WIC Z
Nazywam się Mateusz Gigielewicz. Urodziłem
się w 2005 roku i mieszkam w Mrągowie. Swoją
przygodę z żeglarstwem zaczynałem w klubie

Baza Mrągowo gdy miałem niespełna 6 lat. Przy
pierwszym wejściu do klubu niesamowite wrażenie
zrobiła na mnie niezliczona ilość 
pucharów
z M
istrzostw Polski, Europy i Świata stojąca
w gablotach. Pamiętam to do dziś!
Zacząłem trenować w grupie UKS
tzn. C z trenerem Marcinem Dobrosielskim.
Na zakończenie mojego pierwszego sezonu
żeglarskiego wystartowałem w regatach z o gromną
tradycją, czyli o M
 istrzostwo Bazy Mrągowo. Udało
mi się wywalczyć (pierwszy raz w życiu) pierwsze
miejsce. Miałem wówczas 6 lat i byłem szczęśliwy!
Następnie przeszedłem do gr B i pod okiem
trenera Tomasza Szawkowskiego rozpocząłem
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Sezon bojerowy rozpocząłem intensywnie
w silnej grupie z Giżycka. Zaowocowało to:
1 miejscem w Mistrzostwach Polski 2018
w 
bojerowej klasie Ice-Optimist, 1 miejscem
w r ankingu w Pucharze Polski SFPDN w sezonie
2017/2018 w klasie Ice-Optimist oraz 
ponowną
nominacja do Kadry Narodowej na rok 2018
w klasie Ice-Optymist i Optimist.

s tawałem na podium w różnych regatach-letnich
i zimowych, mniejszych i większych. Szczególnie
jednak zapamiętałem w optymiście 1 miejsce
w Mistrzostwach Polski PSKO do lat 9 w 2014r.
a w bojerach: 3 miejsce w Mistrzostwach P olski
w Tolkmicku i 4 miejsce w Mistrzostwach
Świata w Żninie 2017r. W tym samym roku sezon
letni rozpocząłem w gr. A. Były nowe wyzwania
i zupełnie nowa nauka żeglowania regatowego.
Dnia 30.11.2017 otrzymałem pierwszą nominację PZŻ
do Kadry Narodowej na rok 2018 w klasie Optimist
i Ice Optimist.
Z końcem sezonu moi starsi koledzy zmienili
klasy żeglarskie, a ja chcąc się dalej rozwijać,
zmieniłem klub. Przeszedłem do Giżyckiej Grupy
Regatowej. Przyjęto mnie jak w 
żeglarskiej
rodzinie i jakbym żeglował z nimi od zawsze.

Trenerem została Pani Barbara Ramotowska.

Po sezonie 2018 trenerka zmieniła klasę i zaczeła
trenować 420, cała nasza grupa trafiała pod oko
trenera Bogdana Dziekańskiego. W styczniu 2019
bezpośrednio po powrocie z zgrupowania na Cyprze, nie było czasu na ferie i odpoczynek. Po kilku
dniach nadrabiania zaległości s zkolnych, pojawiły
się warunki do latania na bojerach. Pani Basia
(pozostając moja trenerką żeglarstwa lodowego)
zarządziła ”alarm bojowy” 
przygotowania do
Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Nie było dużo
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czasu, jak to w żeglarstwie lodowym - czekasz rok,
żeby polatać parę godzin. Efektem naszej pracy
było: zdobycie tytułu Mistrza Polski w klasie
Ice-Optimist 2019, zdobycie tytułu V-ce Mistrza
Europy w klasie Ice-Optimist 2019, brązowy medal
Mistrzostw Świata w klasie IceOptimist 2019.
Początek tego roku rozpoczął się fantastycznie,
a moje ciche marzenia zaczęły się spełniać!
Wiosną, na pierwszych regatach eliminacyjnych
do Mistrzostw Świata i Europy w Pucku dostałem
zimny prysznic. Zająłem 21 miejsce, które oddaliło
mnie od mojego celu. Wróciliśmy do klubu,
wyciągneliśmy wnioski i ostro wzięliśmy się

do treningów. Przyszedł czas na II eliminację
w Dziwnowie. Bardzo mi zależało. Do ostatniego
wyścigu rywalizacja była zacięta i nie wiedziałem
jaki jest wynik. Gdy 
spłynąłem niepewnie
na ląd-trener wykrzyknął: ”TAK, dostałeś się
na Mistrzostwa Świata na Karaibach”! Skakałem
do góry jak m
 alutkie dziecko. Nasz cel został
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osiągnięty! Marzenie stało się faktem. Zacząłem
intensywne przygotowania z powołanym trenerem
kadry - Jackiem Turczynowiczem i pozostałymi 4
nominowanymi kolegami do Reprezentacji Polski
na MŚ 2019 na karaibskiej wyspie Antigua.
Pierwsze dni i wyścigi na oceanie przy
silnym wietrze do 30 węzłów, w 3-metrowej fali,
niesamowicie silnym prądzie w

szystkich nas
zaskoczyły. Ja pierwszy raz w życiu m
 iałem okazję
pływać w takich warunkach. Coś niesamowitego
i nie zapomnę tego NIGDY! Początek był trudny.
Po pierwszym dniu zajmowałem daleką pozycję
pod koniec stawki (około 200 miejsca na 270
zawodników z 65 krajów świata). Trener Jacek zrobił
nam porządną burzę mózgów i kolejne dni zaczęły
przynosić efekty. Z wyścigu na wyścig było lepiej.
W jednym zająłem nawet 2 miejsce (a przegrałem
pierwsze z trzykrotnym i aktualnym mistrzem
świata Marco Gradonim). To był mój mały sukces
na tych regatach. Ostatecznie dostałem się do

pierwszej 65 najlepszych z awodników świata czyli
złotej grupy. Te najważniejsze regaty ukończyłem
na miejscu 58, z czego jestem b ardzo zadowolony.
Zrobiliśmy wszystko, co było można w tych zupełnie
innych warunkach, niż panują w Polsce i Europie.
Chciałbym podziękować trenerowi Jackowi i Team
Liderowi Panu Arturowi Burdziejowi za wspólną
pracę i przygodę. Byłoby to jednak niemożliwe
bez wsparcia i zaangażowania trenera Bogdana
Dziekańskiego i całego klubu Giżycka Grupa
Regatowa. DZIĘKUJĘ BARDZO!

Następnie przyszła Olimpiada Młodzieży
w Sławie. Niestety jak to w sporcie bywa, nie
poszło mi 
najlepiej. Na ostatnie regaty liczące
się do Pucharu Polski PSKO 2019, pojechaliśmy
w bojowych nastrojach. Międzynarodowe
Mistrzostwa PSKO w Dziwnowie przywitały nas
bardzo silnym w
 iatrem. Startowało 271 z awodników
z 8 krajów. Po 11 wymagających wyścigach zająłem
bardzo dobre 7 miejsce w kat. Open i byłem 2
z 
Polaków. Tym samym dało mi to 1 miejsce
w Pucharze Polski PSKO w sezonie 2019.

Jak już jestem przy podziękowaniach, to
nie mogę nie wspomnieć o klubie Mrągowskie
Stowarzyszenie Rowerowe, w którym trenuję
kolarstwo górskie pod okiem trenerów Radosława
Parzycha i Marka Rogińskiego. Dzięki nim dbam
o formę fizyczną niezbędną w żeglarstwie.

6 dni po powrocie z MŚ wystartowałem
w Mistrzostwach Polski w Sprincie w kl. Optimist
gdzie wraz z trenerem Bogdanem udało nam się
zrealizować kolejny cel - wywalczyłem złoty medal
i tytuł Mistrza !

Podsumowujac - żeglarstwo to moja pasja!
Dzięki niej już od najmłodszych lat uczyłem

się i uczę nadal samodzielności, zaradności,
koleżeństwa, podejmowania decyzji, wyznaczania
sobie celów. Poznaję mnóstwo kolegów i koleżanek
z kraju i z agranicy oraz ciekawe miejsca na całym
świecie.
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DZIWN ÓW 4 S AI LI NG
Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO oraz
Puchar Dziwnowa - Eliminacje do Mistrzostw
Świata i Europy to regaty, które na stałe wpisały
się w kalendarz PSKO.
Organizowane przez Gminę Dziwnów, PSKO
oraz KSW Baltic regaty gwarantują najwyższy
poziom zawodów. Wysoka ocena organizowanych
regat powoduje, że każdego roku do Dziwnowa
chętnie przyjeżdżają zawodnicy z kraju i zagranicy.

Wszyscy
doceniają
organizację
jak
i znakomite warunki morskie akwenu, na którym
przeprowadzane są regaty. Położenie Dziwnowa
pomiędzy morzem, a zalewem Kamieńskim
gwarantuje rozegranie bezpiecznie zaplanowanych
wszystkich wyścigów. W zależności od warunków
atmosferycznych istnieje możliwość doboru
odpowiedniego akwenu.
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Tak było i w tym roku, kiedy to pierwszego
dnia regat podjęto decyzję o rozegraniu wyścigów
na Zalewie Kamieńskim, gdyż morze tego dnia było
zbyt zburzone i niebezpieczne.
Co roku przyjeżdżają zawodnicy z Europy,
aby rywalizować z najlepszymi zawodnikami
z Polski podczas MMPSKO. Tak było i w tym roku.
Ekipy z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Czech czy
Włoch na stałe wpisały MMPSKO do narodowego
kalendarza regat.

Akwen, marina jak i baza noclegowa
to atuty Dziwnowa na organizację regat jak
i przeprowadzanie zgrupowań klubowych czy
kadrowych. Zauważyły to również stowarzyszenia
innych klas. W bieżącym roku organizowane
będą regaty eliminacyjne klasy 420 oraz od lat
organizowane są tu również Mistrzostwa Europy
czy Świata w klasie Laser
Jak zawsze zapraszamy wszystkich serdecznie.
Arek Lenkowski
Zdjęcia: Wojtek Lewandowski
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MIĘDZ YNARODOWE MISTRZOST WA PSKO
DZIWNÓW 2019 - FOTOREL ACJA

52

53

SREBRNY MEDAL POLAKÓW
W DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY
KLASY OPTIMIST WE WŁOSZECH!
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Drużynowe Mistrzostwa Europy mają już
wyjątkowe miejsce w Naszym kalendarzu. Sama
odmiana rywalizacji w formule drużynowej budzi
zainteresowanie, a świadomość bezpośredniej
walki z całą Europą elektryzuje. Przygotowania
już standardowo rozpoczęliśmy w Charzykowy.
Bazowaliśmy na doświadczonych zawodnikach,
którzy rok wcześniej odbierali tam brązowy medal:
Paulina Rutkowska, Jeremi Szczukowski i Jacek
Kalinowski. Zespół uzupełniła Ewa Lewandowska,
która naturalnie stała się fundamentem zespołu.
Mistrzostwa odbyły się na jeziorze Ledro. Tym
razem sport napisał historię, która choć okraszona
słodkim medalem, ma w sobie nieco goryczy.

następnie organizatorzy podzielili zawodników
na grupy srebrną i złotą. Ostatecznie w fazie Round
Robin i finałowej rozegrano sto osiemdziesiąt
wyścigów, po których zajęliśmy pierwsze miejsce
w kwalifikacjach wygrywając największą liczbę
pojedynków. Duża liczba zwycięstw mogła sprawiać
wrażenie, że z łatwością zmierzamy do finałów, ale
w praktyce zostawiliśmy sporo pracy i nerwów,
żeby zdobyć każde pojedyncze zwycięstwo.
Na Drużynowych Mistrzostwach Europy nie ma
nic za darmo. Wszyscy chcą wygrywać, a zdolnych
żeglarzy nie brakuje. Świadczy o tym fakt, żeby się
znaleźć należy rok wcześniej zdobyć kwalifikację
dla kraju.

Zaliczyliśmy cztery dni ścigania w bardzo
dobrych, ekscytujących regatach. Odbyły się dwie
fazy, najpierw Round Robin – każdy z każdym

W ciągu zawodów dwie reprezentacje bardzo
się wyróżniały: Polska i Włochy. Obie reprezentacje
rozstrzygnęły półfinały do dwóch wygranych

bardzo szybko, także nie było wątpliwości, kto
będzie walczył w finale. Można było się spodziewać
ze finał będzie na wysokim poziomie, zwłaszcza
że reprezentacja Włoch składała się z samych
medalistów w regatach flotowych, a ich trenerem
był trener obecnych mistrzów świata.
Finały były pełne emocji, ciekawych zagrań
na wysokim poziomie sportowym. Pierwszy
wyścig finałowy mocno prowadziliśmy, natomiast
Włosi na ostatnich metrach dali radę odwrócić
losy wyścigu i doprowadzili do remisu, który
rozstrzygnęli ostatecznie na swoją korzyść. Działa
to tak, że w sytuacji remisu w wyścigu, wygrywa
drużyna, która nie ma pierwszego miejsca. Nasza
zawodniczka została ukarana tuż przed metą,
musiała wykręcić karę i spadła na ostatnie miejsce.
Włosi dali radę wrócić do gry i wygrali tym samym
pierwszy wyścig finałowy. Dużo nerwów, emocji
na granicy być może kontrowersji, ale jednak wyścig
rozstrzygnięty na korzyść Włochów. Następny
wyścig był zdecydowanie wygrany przez naszych
zawodników. Pierwsze trzy miejsca na mecie nie
zostawiły żadnych wątpliwości.

Decydujący wyścig finałowy, po świetnym
starcie i dużym prowadzeniu naszej reprezentacji,
został przerwany ze względu na to, że wiatr zmalał
do granicy sensu. Sędziowie podjęli słuszną
decyzję, też po konsultacjach, aby wyścig finałowy,
decydujący o złotym medalu był w stu procentach
w warunkach fair play, więc przerwali ten wyścig.
Stan rywalizacji był jeden do jednego i do końca dnia
wiatr się nie pojawił. Zakończono zawody, Polacy
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przyjmowali gratulacje od wszystkich, ponieważ
uczestnikom regat i obserwatorom wydawało się,
że jeżeli w starciu jeden na jeden Polacy mają małe
punkty na swoją korzyść, ponieważ pojedynek
wygrali z większą przewagą oraz byli zwycięzcami
kwalifikacji, intuicyjnie wydawało się że to Polacy
są zwycięzcami, ale po interpretacji przepisów,
które mówią że najważniejszy jest bilans pomiędzy
drużynami z całych regat, to Włosi zostali ze złotym
medalem, a nam zostaje srebro, z czego należy się
cieszyć i to bardzo mocno doceniać, bo to zawsze
jest medal, na prestiżowej imprezie i tak naprawdę
chcemy tylko to pamiętać.
Prawdą jest, że nie rozstrzygniecie finału
w bezpośredniej walki było odczuwalne, ponieważ
sportowo nie odstawaliśmy od najlepszych. Mieliśmy
złoto na wyciągnięcie ręki. Zabrakło nam szczęścia,
a tak naprawdę wiatru, bo bez niego, w sytuacji
w której byliśmy, nawet wygrywając kwalifikacje
nie mogliśmy sięgnąć po złoto. Natomiast bardzo
doceniamy to co mamy i nie gonimy tego co
uciekło. Chcę bardzo mocno podkreślić, że mieliśmy
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wielkie wsparcie olbrzymiej ilości osób. Rodziców,
kibiców, klubów. Nasza ekipa przez całe regaty
odebrała wielką dawkę pozytywnej energii od ludzi,
którzy są z nami i nam dobrze życzą od dawna.
I to nawet nie tylko z Polski. To dla nas bardzo
ważne. Jestem trenerem od kilku lat i wcześniej nie
widziałem tak wielkiego uznania, także na arenie
międzynarodowej, a wiele teamów gratulowało nam
występu w bardzo serdeczny sposób.
SKŁAD NASZEJ REPREZENTACJI:
- Ewa Lewandowska
- Paulina Rutkowska
- Jacek Kalinowski
- Jeremi Szczukowski
- Team Leader Paweł Szczukowski

Pozdrawiam
Trener Karol Jączkowski

www.blueblueteam.com.
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...I NA WODZIE (CZ. 1)
ARTUR PALKA - FOTOGALERIA
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ALICJA „ ALKA” MICHALEWSKA
Cześć nazywam się Alicja ALKA Michalewska

pamiętam pierwszy obóz w Chmielówce, pierwsze

pływam w klubie SSW MOS Iława nad pięknym

wyścigi w Zalewie. Nigdy nie zapomnę swojego

jeziorem Jeziorak. Moja przygoda z żeglarstwem

pierwszego wygranego wyścigu w Tarnobrzegu

zaczęła się 6 lat temu kiedy koleżanka opowiedziała

podczas Mistrzostw PSKO do lat 9. Wszystko to

mi o zajęciach na Optymiście i to mnie

osiągnęłam pod okiem mojej trenerki Pani Kasi

zainteresowało. Początki nie były łatwe. Strach

Grabkowskiej.

przed „wielką” wodą i nieznanym, dużo emocji
no i moja pierwsza miłość: piłka nożna. Przez
pierwsze miesiące próbowałam dzielić swój czas
na dwa sporty jednak szybko okazało się, że to
niemożliwe. Musiałam dokonać niełatwego wyboru,
ale stwierdziłam, że żeglarstwo to jest to. Do dziś
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W gr. B pod okiem trenera Michała Maśkiewicza
odniosłam sporo sukcesów w kategorii dziewcząt,
między innymi: dwa lata z rzędu srebrny medal
Mistrzostw PSKO do lat 11, pierwsze miejsce
w regatach o Srebrny Żagiel Optimista, pierwsze
miejsce w Pucharze Trzech Ryb w Giżycku,

pierwsze miejsce w Vector Sails Optimist CUP

Rok 2019 niekoniecznie zaczął się po mojej

(Nord Cup), drugie miejsce w XXII Memoriał Ottona

myśli. W regatach eliminacyjnych w Pucku falstart

Weilanda, drugie miejsce w Pucharze Warszawy,

w pierwszym wyścigu i słabe wyniki w kolejnym

trzecie miejsce w Pucharze K.S. Zatoka Puck.

wykluczyły mnie z walki o miejsce w reprezentacji.

Kończąc grupę B w sezonie 2018 zajęłam 3 miejsce

Następna eliminacja odbyła się w Dziwnowie,

w kategorii dziewcząt, a 4 w open w Mistrzostwach

skończyłam ją na remisie z moją dobrą koleżanką

PSKO gr. B.

i rywalką Mają Kwiek zajmując czwarte miejsce

Przechodząc do gr. A byłam pełna obaw jak to
będzie pływać ze starszymi kolegami i koleżankami.
Nowy trener Marek Karbowski duży nacisk położył
na zimowe przygotowania na sali, basenie i siłowni
oraz doskonalenie techniki, przez co czułam się
bardzo dobrze przygotowana do sezonu, a treningi
na wodzie umocniły mnie w tym przekonaniu.

– dużo dała mi „męska” rozmowa z trenerem
po jednym z wyścigów. Również super mi
poszło na Mistrzostwach Polski w Sprincie
w Gdyni podczas Volvo Gdynia Sailing Days, gdzie
zdobyłam brązowy medal debiutując w takiej formie
żeglarstwa regatowego. Doskonale pamiętam tam
pierwszy wyścig w którym prowadziłam od razu
po starcie jednak na „dwójce” po podjęciu złej
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decyzji straciłam swoją lokatę, doprowadzając

organizacji, wiary we własne możliwości, stawiania

trenera i tatę do zawału. To jest mój najcenniejszy

sobie wyzwań i podejmowania czasem trudnych

jak do tej pory tytuł, ponieważ była to impreza PZŻ

decyzji. Obecnie poza Optimistem w wolnych

i wystartowałam tam po eliminacjach jako jedna z 10

chwilach próbuję swych sił na Omedze jako

najlepszych dziewcząt w Polskim Optimiście. Później

załogant.

wywalczyłam brązowy medal na Mistrzostwach

Bardzo dziękuje aktualnemu trenerowi Panu

PSKO do lat 13. Liczyłam jeszcze na wrześniowe

Markowi, z którym uważam tworzymy zgrany team,

regaty w Dziwnowie, jednakże dopadło mnie jakieś

trenerom z którymi pracowałam wcześniej Pani

choróbsko i leżałam w tym czasie w szpitalu.

Kasi, Panu Michałowi i tym z którymi spotkałam

Podsumowując, nie umiem już żyć bez

się na swojej drodze. Dziękuję, także rodzicom

żeglarstwa, treningów, a także wyzwań z którymi

za wsparcie i finansowanie mojej pasji oraz siostrze,

się mierzę. Jest to mój sposób na życie. Dzięki temu

która zawsze trzyma za mnie kciuki.

że pływam zwiedziłam sporo miejsc: Hiszpanię,

Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Maltę, Włochy, dużo ciekawych zakątków Polski.

Alka.

Żeglarstwo
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nauczyło

mnie:

samodzielności,

VECTOR SAILS CUP 2019 PRZEMINĄŁ Z WIATREM
Vector Sails Optimist Cup odbywający się
podczas LOTOS Nord Cup Gdańsk 2019 były
największymi w historii Gdańska regatami klasy
Optimist z łączną liczbą zawodników 226 (48 w
grupie A i 178 w grupie B). W rankingu do Pucharu
Polski dla OPP B wyścigi miały współczynnik 1.6
i okazały się prawdziwym testem dla młodych
żeglarzy.

W momencie rozpoczęcia regat wiatr wzmagał
się z godziny na godzinę (w porywach do 30 węzłów)
i specjalnie rozpoczęto zmagania wcześniej, aby

zdążyć rozegrać jak najwięcej wyścigów zanim
warunki staną się zbyt trudne dla najmłodszych
uczestników. I udało się – grupa A rozegrała
wszystkie 9 zaplanowanych wyścigów, w grupie B
udało się przeprowadzić cztery.

Klasyfikację dziewcząt do lat 9-ciu w klasie OPP
grupa B wygrała Emilia Paszek z KS AZS AWFIS
Gdańsk. „Mocno wiało, ale się nie bałam, bo parę
razy już przy takim wietrze pływałam. I ani razu się
nie wywróciłam.” – mówiła Emilia.
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Zarówno w grupie OPP A jak i ogólnej
klasyfikacji dziewcząt wygrała Asia Cymerman
z UKS Barnim Goleniów, a drugie miejsce zajęła
Ewa Lewandowska z KS AZS AWFIS Gdańsk.
„Mamy bardzo dobrych trenerów, ale też solidnie
przepracowałyśmy całą zimę. To dzięki treningom
i przygotowaniu do sezonu udało nam się wygrać” –
mówiły po wyścigach dziewczęta.
Pełne wyniki regat Vector Sails Cup w klasie
Optimist znajdują się na stronie:
www.upwind24.pl/nord-cup-2019/results.
Ponad setka dzielnych zawodników z klasy
Optimist wzięła podczas regat udział w akcji
sprzątania plaży i lasu w Górkach Zachodnich
Super Sorter zorganizowanej wspólnie z Zakładem
Utylizacyjnym w Gdańsku i Urzędem Miasta
Gdańska. Przeczesali okolice bazy regat wyposażeni
w worki na śmieci, wraz z trenerami, organizatorami
Nord Cup Gdańsk i żeglarskimi celebrytami.
W efekcie zebrano 109 dużych worków śmiecii
zapełniono ogromny kontener. Najlepsi „zbieracze”
otrzymali w nagrodę stalowe bidony ufundowane
przez sponsorów regat firmę LOTOS oraz GIWK.
Zapraszamy na Nord Cup Gdańsk 2020!
Organizatorzy regat Nord Cup Gdańsk
2020 AZS Galion i Yacht Club Gdańsk dziękują
stowarzyszeniu PSKO za docenienie rangi
naszych regat dla najmłodszych i przyznanie
imprezie najwyższego możliwego współczynnika
rankingowego. Zapraszamy serdecznie do startu
w Vector Sails Optimist Cup w tym roku. Wyścigi
w klasie OPP mają odbywać się w dniach 1-3 lipca.
Zapraszamy na stronę www.nordcup.pl i fanpage
na Facebooku!
NordCup
Zdjęcia: Bartosz Modelski #SailSpotting

64

VECTOR SAILS CUP

FOTOGALERIA BARTOSZA MODELSKIEGO
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MISTRZOSTWA EUROPY - CROZON MORGAT FRANCJA 2019
SREBRNY MEDAL DRUŻYNOWO I TROJE POLAKÓW W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE ME!

Przygotowania do tej imprezy rozpoczęliśmy
wspólnymi zgrupowaniami łącząc reprezentacje
Mistrzostw Europy i Świata, której trenerem był
Jacek Turczynowicz. Był to fajny czas współpracy,
integracji, mobilizacji i drogi do realizacji
postawionych przed sobą celów. Zrobiliśmy razem
dobrą robotę, byliśmy partnerami do pracy, ale
również do fajnego czasu spędzonego razem
w zespole.
Jeszcze w Górkach Zachodnich zrobiliśmy
rozpoznanie akwenu w Crozon Morgat - FRA.
Skorzystaliśmy z doświadczenia trenera Mateusza
Hanke, który był tam wcześniej z klasą Laser 4,7.
Udało Nam się zebrać informacje o akwenie takie
jak: topografia terenu, topografie dna, zafalowanie,
pływy, prądy, przeważające kierunki wiatru,
rozmieszczenie tras regatowych. Przyjeżdżając
na miejsce odnosiłem wrażenie dużego spokoju,
jakbyśmy już byli w tym miejscu. Połączenie teorii
z praktyką, w tym przypadku było bardzo pomocne.
Na miejscu cały zespół szybko się
zaaklimatyzował. Wyścigi kontrolne wyglądały
dobrze, czuliśmy dobre przygotowanie. Zawsze
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przed głównym startem towarzyszy lekki stres, ale
w tym przypadku było to mobilizujące i pozwoliło
zachowywało czujność.
W mistrzostwach Starego Kontynentu
w klasie Optimist u wybrzeży Francji wystartowało
293 zawodników (117 dziewcząt i 176 chłopców) z 49
krajów, w tym siedmioro reprezentantów Polski.
Impreza miała charakter otwarty więc mogli w niej
startować także zawodnicy spoza Europy.
Każdy z zawodników miał swoją strategie
na wyścigi kwalifikacyjne. Plany u każdego były
zindywidualizowane, ale miały na celu skuteczne
żeglowanie z poczuciem pewności siebie. We flocie
chłopców kwalifikacje przeszliśmy koncertowo
notując bardzo wysokie miejsca. Natomiast we
flocie dziewcząt organizatorzy wystawili na próbę
zawodniczki z grupy niebieskiej na ostatnią chwilę
zmieniając trasę. Zamieszanie zebrało swoje owoce,
ponieważ ostatecznie zdyskwalifikowanych zostało
41 zawodniczek na 58 startujących. Dla Pauliny i Ewy
było to duże obciążenie od samego początku, które
wpłynęło na końcowy wynik zawodów.
Wyścigi fazy finałowej i sześcioro z siódemki

naszych żeglarzy znalazło się w złotych grupach.
Ostatni dzień zawodów przebiegł pod znakiem
bardzo słabego wiatru, ale organizatorzy byli
w stanie przeprowadzić po trzy wyścigi w każdej
flocie.
Kilka bardzo dobrych wyścigów w złotej
grupie zanotowali chłopcy: Jacek Kalinowski
(ChKŻ Chojnice) ostatecznie zakończył swój
występ na wysokiej, piątej pozycji (szóstej
ogólnie) w klasyfikacji generalnej. W pierwszej
dziesiątce znalazł się także jego klubowy kolega
Jeremi Szczukowski, zatrzymując się na miejscu
dziewiątym (dziesiątym ogólnie). Z kolei dwudzieste
drugie (dwudzieste siódme ogólnie) miejsce zajął
Filip Jarosiewicz, a trzydziesty piąty (czterdziesty
trzeci ogólnie) był Maciej Iliński (obaj YKP Gdynia).

Wśród dziewcząt ósmą lokatę (dziewiątą
ogólnie) zajęła Paulina Rutkowska (YKP Gdynia),
która w złotej grupie potrafiła przypływać trzecia
czy szósta. Dziewiętnasta (dwudziesta trzecia
ogólnie) w końcowej klasyfikacji była natomiast
Ewa Lewandowska (KS AZS AWFiS Gdańsk),
a Maja Kwiek (WTW Warszawa) zatrzymała się
na pięćdziesiątej szóstej pozycji (sześćdziesiątej
pierwszej ogólnie), ale za to zajęła drugie miejsce
w srebrnej grupie.
Ponad to drużynowo Polacy zdobyli srebrny
medal, co jest ogromnym sukcesem! Złoto
zgarnęli oczywiście Włosi, a trzecie miejsce w tym
zestawieniu zajęli Hiszpanie. Medale za miejsce

w klasyfikacji państw otrzymali wszyscy nasi
zawodnicy. Z dwoma krążkami do domu wróci Maja
Kwiek, która dostała także srebrny medal za drugą
lokatę w srebrnej grupie.
Na wodzie z Naszymi zawodnikami był trener
Karol Jączkowski, a kadrę jako team leader wspierał
Przemysław Struś. Udało Nam się zbudować fajny
zespół, który mocno się wpierał i dobrze uzupełniał.
Długo będę pamiętał wspólną „grę w Mafię”. Gra
wymaga i rozwija umiejętności obserwacji i analizy
zachowań, wyciągania wniosków, przekonywania,
a także kontroli mowy ciała oraz innych sygnałów
niewerbalnych. Wtedy odkryłem, że zawodnicy
widzą więcej niż początkowo się wydaje.
Gratuluję całej ekipie występu we Francji.
Pozdrawiam
Karol Jączkowski
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Mistrzostwa Europy rozpoczęły się 24 czerwca
paradą reprezentacji z 44 krajów, 5 kontynentów.
W rywalizacji udział wzięło 117 dziewczyn oraz
176 chłopców. Nasz kraj reprezentowały 7 osób:
Paulina Rutkowska, Maja Kwiek, ja (czyli Ewa
Lewandowska), Jacek Kalinowski, Jeremi
Szczukowski, Filip Jarosiewicz i Maciej Iliński oraz
trener Karol Jączkowski i team leader Przemysław
Struś. Towarzystwo doborowe, więc i dobre humory
nam dopisywały.
Regaty rozpoczęliśmy, nie powiem, w lekkim
stresie, ale i z wielkim entuzjazmem. Dzięki trenerom
i super atmosferze w zespole byliśmy wszyscy wielce

CROZON MORGAT OCZAMI ZAWODNICZKI
W 2019 roku Mistrzostwa Europy odbyły się
we Francji w Crozon-Morgat. Piękne, słoneczne
i ciepłe miejsce z interesującym akwenem. Bardzo
chciałam zakwalifikować się i reprezentować
Polskę na ME. Podczas eliminacji starałam się
być skoncentrowana, ale szczerze mówiąc
w poszczególnych wyścigach, szczególnie w Pucku,
szło mi różnie... Warto jednak każdy start traktować
na nowo i bez niepotrzebnego napięcia i “robić
swoje” jak najlepiej się umie. W rezultacie udało mi
się wejść do podstawowego składu reprezentacji.
Byłam bardzo zadowolona :)
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zmotywowani. Mój pierwszy start był bardzo udany,
do ostatniej halsówki płynęłam na trzecim miejscu,
ale na metę wpłynęłam pierwsza. W drugim wyścigu
płynęłam trzecia, wraz z Pauliną, ale skrócono trasę
na bramce. Dwie pierwsze dziewczyny były tak
daleko, że nie widziałam, jak ukończyły wyścig. I tu
zrobiłam ogromny błąd, ukończyłam wyścig myśląc,
że meta jest pomiędzy bramką, a motorówką,
myśląc, że motorówka to 2 znak mety. I tak wpłynęło
za mną 40 kolejnych osób. Po czasie okazało się,
że powinnam była wpłynąć na mecie inaczej.
Przy fladze S (czyli przy skróceniu trasy) kończy
się wyścig omijając boje zgodnie z ustaloną trasą.
Motorówki są tylko do kontroli. Kosztowało to mnie
dyskwalifikację i duży spadek w rankingu. Byłam
bardzo zła na siebie i zawiedziona, ale kolejnego dnia
skupiłam się na nowych startach. Bywało różnie, ale
ogólnie z mojego 21 miejsca byłam zadowolona,
gdyż nie miałam wcześniej dużo doświadczenia
międzynarodowego. Jacek i Jeremi ukończyli ME
w pierwszej dziesiątce wśród chłopców, a Paulina
wśród dziewczyn. Mieli duże szanse na podium,

ale to sport. Bywa różnie. Po 5 latach trenowania
na optimistku nauczyłam się, że sport uczy pokory
oraz że warto uczyć się na błędach, a nie warto się
dołować. Porażki trzeba traktować jako wyzwanie,
pomimo chwilowo złego humoru..;-)
Podczas końcowej gali, pomimo że nikt
z naszej drużyny nie zdobył medalu, to okazało się,
że jako drużyna zdobyliśmy srebrny medal. Byliśmy
super szczęśliwi! A nie było łatwo, bo wiatr był
zmienny, silny, czasami średni, a czasem w ogóle
go nie było, jednak rozmowy, odprawy i wspólne
spędzanie czasu sprawiły, że czuliśmy się silni jako
drużyna :-) A to miało duży wpływ na nasze głowy
i humory. Nikt nikogo nie oskarżał, nie oceniał, ale
staraliśmy się wzajemnie wspierać. W wolnych
chwilach graliśmy w gry, chodziliśmy na spacery
i wymienialiśmy się ubraniami z innymi krajami,
by mieć pamiątki jedyne w swoim rodzaju. Chcę
tu nadmienić, żę na paradzie i podczas wyścigów,
wyglądaliśmy najlepiej (jak widać na zdjęciach :)),
dzięki ubraniom marek: Medicine, Musto, Code
Zero, Luxure Medical Care, Junga i zaangażowaniu
fantastycznych rodziców.

Radzę Wam, niezwykłym “Optimistom”,
trenować ciężko, by być lepszym i dostać się
na mistrzostwa, stworzyć wspaniałe wspomnienia,
które zostaną z Wami na całe życie, a wynik jest
tylko gratisem, bo bycie w takim miejscu jest już
wielkim osiągnięciem.
Życzę powodzenia,
Ewa Lewandowska POL 1827
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...I NA WODZIE (CZ. 2)
ARTUR PALKA - FOTOGALERIA
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JOANNA CYMERMAN
Cześć! Nazywam się Asia Cymerman. Moją
przygodę z żeglarstwem rozpoczęłam w wieku 5 lat.
Mój tata zaprowadził mnie i moich braci do klubu
w Choszcznie. Jakubowi, Maksowi i Maćkowi od
razu się spodobało. A ja, szczerze mówiąc, myślałam,
że chodzę ,,na żagle” za karę. Z upływem czasu moja
niechęć do żeglarstwa malała. Mało tego, zaczęło
mi się podobać. Co mi się podobało? Pierwsze co
mi przychodzi do głowy to regaty w Złocieńcu
i nocowanie pod namiotami - to było suuupeeeer!
I tak było bardzo często: ogniska do późna
w nocy, kąpiele w świetle księżyca, długie rozmowy,
a wszystko w najlepszym towarzystwie “żeglarskiej
rodziny”. A po nocy budziliśmy się, schodziliśmy
na wodę i od momentu rozpoczęcia procedury,
aż do mety stawaliśmy się rywalami. I tak za każdym
razem.
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Z roku na rok podchodziłam do żeglarstwa
bardziej dojrzale, ciężko pracowałam, aby osiągać
swoje cele. Nie zmieniło się jedno: nadal czerpałam
radość ze spotkań na treningach, regatach,
zgrupowaniach, a to za przyczyną cudownych ludzi,
którzy otaczali mnie wokół.
Zawarłam nowe przyjaźnie, które myślę,
że przetrwają na zawsze. To bezcenne. Ale
najcenniejsze jest to, że znalazłam osobę, która jest
dla mnie jak siostra. Love you Eva!!!
Żeglarstwo wniosło bardzo dużo do mojego
życia. Nauczyło mnie cierpliwości, dyscypliny,
radzenia sobie ze stresem. Pozwoliło mi poznać
wiele pięknych miejsc. Każdy z nas chyba próbował
sławnych lodów we “Florze” na Gardzie. Żeglarstwo
sprawiło, że doświadczyłam mnóstwa rzeczy,
których myślę, że nie zasmakowałabym w innym
sporcie. Dlatego żegnam się tylko z OPP, a swoją
przygodę z żeglarstwem kontynuuję na klasie 420.
Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną
przez te lata.
Asia Cymerman
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MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 W KLASIE OPTIMIST – ANTIGUA
RELACJA TEAM LEADERA - ARTURA BURDZIEJA
Mistrzostwa Świata 2019 w klasie Optimist –
Antigua. Najważniejsza impreza naszej klasy odbyła
się w roku 2019 na pięknej karaibskiej wyspie
Antigua, która należy do Państwa położonego
na dwóch wyspach i nazywa się tak te wyspy czyli
Antigua i Barbuda. Nasze przybycie do miasta
English Harbour, a dokładnie do zabytkowego
portu Nelson’s Dockyards, poprzedzone było długą
podróżą, jednak piękno i urok tego miejsca od razu
skompensowało nam zmęczenie.

74

Ostatecznie po zamieszaniu związanym
z naszym miejscem pobytu, zakwaterowano nas
w chyba w najpiękniejszym ośrodku na całej wyspie,
co przyjęliśmy jako rekompensatę z nawiązką
za czas oczekiwania. Oczywiście pierwszą rzeczą
jaką zrobili zawodnicy była kąpiel w basenie. Zmiana
czasowa spowodowała, że wszyscy obudziliśmy się
następnego dnia około piątej rano i wszyscy znów
wylądowaliśmy w basenie.

Następne trzy dni, to aklimatyzacja, dostrojenie
sprzętu, poznanie akwenu i treningi. Trener Jacek
Turczynowicz wypytał nawet lokalnych żeglarzy
o charakterystykę miejsca rozgrywania wyścigów,
które ostatecznie okazało się dosyć schematyczne,
jednak nie pozbawione niespodzianek w postaci
prądów i odbicia wiatru od pobliskich skał.

Na Mistrzostwa przyjechało 259 zawodników
z 65 krajów. Ustanowiono przy okazji rekord w ilości
startujących Państw. Nasz kraj reprezentowali:
Ignacy Oźminkowski POL 2000
Mateusz Gigielewicz POL 2071
Antoni Lipiński POL 1018
Iwo Reński POL 1799
Tomasz Bendlewski POL 1903

Zawodnicy podeszli do zawodów bardzo
zmotywowani i dobrze nastawieni. Po kilku
wyścigach kwalifikacyjnych emocje były skrajnie
różne i zależne od zajmowanych miejsc. Trener Jacek
jak dobry psycholog, musiał pomagać radzić sobie
z nimi, a przy okazji obmyślać strategię na następne
wyścigi. Emocje jakie dał nam Mateusz Gigielewicz
w piątym wyścigu kwalifikacyjnym pozostaną
z nami na zawsze. Walczył jak równy z równym
z Marco Gradoni i pokazał, że można, zajmując
drugie miejsce w tym wyścigu. Ostatecznie nasi
zawodnicy zajęli miejsca: Mateusz 58, Ignacy 128,
Iwo 209, Grochu 228, Antek 233. Myślę, że oprócz
Mateusza, chłopcy liczyli na lepsze miejsca, jednak
jak to w sporcie, a szczególnie w takiej imprezie jak
Mistrzostwa Świata, potrzeba utrzymania formy
i koncentracji przed długi (impreza 10 dniowa) czas
jest decydująca.
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Jednego jestem pewien, udział w Mistrzostwach
Świata, to przeżycie, które zawodnicy będą mieć
na zawsze w pamięci. Spotkanie koleżanek i kolegów
z tylu krajów, uczestnictwo w imprezie doskonale
przygotowanej i sędziowanej oraz świadomość
że przyjeżdżają tu najlepsi, daje poczucie
wyjątkowości i takie właśnie nam towarzyszyło.
Bardzo dziękuję trenerowi Jackowi i zawodnikom
za wspaniały czas w tak pięknych okolicznościach
sportu i przyrody.
Pozwolę sobie przy okazji na osobistą dygresję
tego jak traktowane są w Polsce Mistrzostwa Świata
w Optimiście. Moja obserwacja i fakty pokazują,
że impreza główna w naszej klasie traktowana
jest w naszym kraju jako impreza drugoplanowa,
a pierwsze miejsce zajmują Mistrzostwa Europy.
Dzieję się tak z kilku powodów. Po pierwsze PZŻ
finansuje ME (oraz dodatkowo BPS), przez co
wyjazd na MŚ jest dużo droższy. Od razu wyjaśniam,
że na razie moje próby przekonania Związku do
zmiany nie przyniosły efektu. Po drugie podejście
i nastawienie polskich trenerów, a co za tym idzie,
rodziców i zawodników, jest takie, że łatwiej jest
zaistnieć i zdobyć medal na ME, gdzie dodatkowo
jest podział na dziewczynki i chłopców. Z pewnością
jest to prawda, jednak czy tak powinno być? Nie
oceniam, pytam. Efekt jest taki, że od wielu lat
zawodnicy, którzy wygrywają eliminacje, wybierają
imprezę na którą jadą i są to w zasadzie zawsze
Mistrzostwa Europy. Wyjątkiem w roku 2019
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był Ignacy Oźminkowski, który mógł pojechać
na ME, a świadomie wybrał MŚ. Mamy zatem dwa
argumenty, jeden ekonomiczny, a drugi nazwijmy to
mentalny, które powodują, że nasze reprezentacje
na Mistrzostwa Świata nie składają się z najlepszych
zawodników, którzy wygrywają eliminacje. W wielu
rozmowach z trenerami innych państw, wyrażali
oni zdziwienie takim stanem rzeczy. Jesteśmy
w marginalnej części krajów, w których występuje
podobna sytuacja. W zdecydowanej większości
krajów wygląda to tak, że na MŚ jadą najlepsi
z definicji lub ewentualnie trener kadry decyduje
jacy zawodnicy jadą na jaką imprezę.
Tak jak powiedziałem, to jest moja subiektywna
ocena, jednak może czas na ogólną dyskusję
w tym temacie. Zeszłoroczne podniesienie składki
w PSKO spowodowane było deklaracją Zarządu
do większego wsparcia reprezentacji Mistrzostw
Świata, tym bardziej, że w tym roku mają się one
odbyć na Gardzie we Włoszech. Większe finansowe
wsparcie reprezentacji MŚ prawie zrównałoby
koszty uczestnictwa w tegorocznych ME (Tallin) i MŚ
(Garda). Czy jednak zmieni to podejście trenerów
i zawodników? To pytanie pozostaje otwarte,
bo w tej chwili nie wiemy, czy imprezy w ogóle się
odbędą.
		
			 Artur Burdziej
Team Leader Reprezentacji MŚ 2019
		

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 W KLASIE OPTIMIST – ANTIGUA
RELACJA TRENERA - JACKA TURCZYNOWICZA
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 – ANTIGUA - KARAIBY
Co roku najlepsi żeglarze klasy Optimist
spotykają się na najważniejszej dla nich imprezie,
aby podsumować swoje dotychczasowe żeglarskie
dokonania. Zapewne z wielu względów Mistrzostwa
Świata na Antigua zapiszą się w ich pamięci jako
jedne z trudniejszych regat w ich regatowej karierze.
PRZYGOTOWANIE DO REGAT
Przed wyjazdem dużo czasu poświęciłem
na analizę miejsca, w którym będą rozgrywane
regaty. Jest to chyba kluczowa rzecz, którą należy
zrobić przed każdą imprezą jeżeli myśli się o dobrym
rezultacie.
Mimo, że czasu na zebranie informacji
o lokalnych warunkach potrzebnych do
budowania strategii było dużo, nie były one łatwe
do odnalezienia. Rozpocząłem standardowo od
maila do organizatora z pytaniem o planowane
miejsce ustawienia trasy, kolejno zagłębiłem się
w topografię przy pomocy Google Earth (mapa
3D) oraz przestudiowałem archiwalne prognozy
pogody. Z uwagi na bliskość brzegu trzeba było
wziąć pod uwagę również ogólnodostępne mapy

pływów w zestawieniu z mapami geologicznymi
dna. Nie obyło się oczywiście bez wpisywania
w wyszukiwarkę takich haseł jak „racing strategy
Anitgua”, czy „how to sail Antigua week” itd.
Wydawało mi się, że trenersko jestem przygotowany
przynajmniej w teorii, ale specyfika naszego sportu
jest taka, że pewnych rzeczy nie da się przewidzieć.
Nasz Team Leader Artur Burdziej był w stałym
kontakcie zarówno z rodzicami jak i organizatorami,
dlatego o część logistyczno – wyjazdową byłem
spokojny. Załoga była zmotywowana, okres
przygotowawczy przepracowany, Karaiby czekały.
NIEOCZEKIWANE ZMIANY
Na niecały miesiąc przez regatami dostałem
telefon od klubowego trenera naszego kadrowicza,
że ten mimo zakazów uprawiania wszelkich
„ekstremalnych aktywności” złamał nogę. Sytuacja
była o tyle trudna, że wyjazd był bardzo kosztowny,
a czasu na poszukiwanie nowej osoby niewiele.
Z jednej strony jako trenerzy pamiętamy i często
powtarzamy sobie w głowie, że nasi żeglarze to
przecież jeszcze dzieci, że wszyscy uczymy się
na błędach. Z drugiej strony uważam, że na tym etapie
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każdy zawodnik powinien podchodzić bardziej
dojrzale do realizowania swoich celów, mając
na uwadze ogromne zaangażowanie rodziców,
trenerów i bliskiego im środowiska w ich rozwój.
Krótka dygresja, ale konieczna na etapie myślenia
o byciu kompletnym zawodnikiem.
Na ostatnie zgrupowanie przygotowawcze
w Gdyni i zarazem regaty udało się z zwerbować
Tomka Bendlewskiego, który tym samym dopełnił
skład kadry na Mistrzostwa Świata, w którym
byli już Ignacy Oźminkowski (weteran :)), Mateusz
Gigielewicz, Iwo Reński i Antoni Lipiński.
KARAIBY
Długi lot na Karaiby z międzylądowaniem
i noclegiem w Londynie sprawił, że byliśmy
dość zmęczeni i na miejscu chcieliśmy się jak
najszybciej zregenerować by następnie zabrać się
do pracy. Na lotnisku przywitała nas nieodzowna
muzyka Reggae i sympatyczni lokalesi.
Po pewnych perturbacjach dotyczących naszego
zakwaterowania udało się Arturowi wynegocjować
jedne z najlepszych warunków hotelowych
na wyspie (dzięki Artur).

Lipiec należy do deszczowej części
karaibskiego sezonu, przez co nie odczuliśmy
zupełnie turystycznego klimatu miejsca i to bardzo
dobrze. Trafiła nam się super pogoda, a piękne
plaże, zatoczki z żółwiami, rafą koralową czy
zatopionym statkiem były nie tylko dopełnieniem
raju, ale naszym „prywatnym” azylem i miejscem
na konieczny spokój i odpoczynek po ciężkim dniu
na wodzie.
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REGATY
Po przyjeździe na miejsce mieliśmy
zaplanowane trzy dni treningu poprzedzone
niepunktowanym wyścigiem próbnym. Niestety
warunki podczas rozpływania nie były bliskie
temu w czym przyszło nam później żeglować.
Olbrzymie połacie wodorostów uniemożliwiały nam
żeglowanie i testy, a technika czyszczenia płetwy
mieczowej i sterowej wydawały się rzeczą, którą
trzeba było dopracować do perfekcji. Doszły do tego
bardzo długie 4 metrowe fale i niewielki wiatr, który
utrudniał surfowanie. Następnego dnia wodorosty
zaczęły znikać, była mniejsza fala, pojawił się prąd,
który przez kolejne dni miał się wzmacniać. Z uwagi
na konieczność dzielenia czarterowanego pontonu
z drugim trenerem, mieliśmy okazję do dwóch
udanych sparingów.
Proces dopełniania formalności związanych
ze zgłoszeniem oraz pomiary przebiegły dość
sprawnie i szybko. Mieliśmy czas na zapoznanie

się z okolicą i chwilę relaksu w hotelowym basenie.
Naszą żeglarską bazą był pięknie odrestaurowany
historyczny port w English Harbour (Nelson
Dockyard), w którym odbyło się wspaniałe
i niezapomniane oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw
Świata.
Regaty zbliżały się dużymi krokami. Wyścig
próbny, przez opóźnienie, problemy z ustawieniem
trasy, dryfujące boje i brak komunikacji pozostawał
wiele do życzenia - nie mieliśmy solidnej bazy do
zrobienia rzeczowej odprawy, przez co pozostały
domysły, przypomnienie teorii żeglowania
na prądach i wstępnie zbudowana w domu strategia.

WYŚCIGI
Nadszedł dzień wyścigów, odprawa trenerów,
odprawa zawodników, moment wyciszenia
i na wodę. To co czekało na nas na trasie było więcej
niż zaskakujące. Z uwagi na bardzo duży przeciwny
prąd, uwarunkowania brzegowe oraz 3-metrową
znoszącą falę jedyną strategią na pierwszą halsówkę
było żeglowanie do lewej strony (pod brzeg).
Czołówka zawodników dojeżdżało na górną boję
na jeden zwrot, przehalsowując się początkowo
po 100-200 metrów. Strategią było trzymanie
się jedynego priorytetu – żeglowania w lewo.

Taktyki nie było, liczył się dobry start i prędkość.
Realizowanie założeń było o tyle trudne, że wysoki
katamaran na lewym końcu startu był ustawiony
zdecydowanie za wysoko. Dużo zawodników
przy tak trudnych warunkach (fala, prąd, kotwica
wysokiego katamaranu) miała duże trudności
z wystartowaniem. Strategia na kolejne boki
bazowała na podobnych elementach. Dochodziły
zmiany wiatru i prądu z pobliskiej zatoczki oraz
znaczące przepłycenie przechodzące przez środek
trasy. Przekoszona bramka faworyzowała brzeg,
przez co 95% stawki żegluje ostatnią halsówkę
ponownie do lewej strony. Nie pomagają wodorosty.

Przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków
i kodowanie strategii. Według powyższego
schematu można było żeglować do końca
regat, ale podczas całej swojej żeglarskiej
kariery, nie widziałem warunków tak prostych
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i czytelnych, a zarazem trudnych. Bardzo silny
prąd i wysoka długa fala sprawiała, że na starcie
liczyły się doskonałe umiejętności techniczne (serie
podwójnych zwrotów na dojazd do linii startu, zaraz
kolejne, dbanie o stałe utrzymywanie prędkości przy
jednoczesnej rezerwacji miejsca). Po starcie jak
nigdy liczyło się perfekcyjne prowadzenie, szybka
separacja od łódek po zawietrznej i trzymanie się
wcześniejszych założeń.

PODSUMOWANIE
Jeżeli chodzi o naszych zawodników to
podsumowując, każdy z nich miał dobre momenty,
przebłyski i próby. Były chęci, a to z mojej trenerskiej
perspektywy było najważniejsze. Zabrakło nam kilku
dni żeglowania w tych warunkach, aby ze spokojną
głową realizować nasz plan. Miłym zaskoczeniem
było zajęcie przez Mateusza drugiego miejsca
w wyścigu, w którym skutecznie zmniejszał dystans
do zwycięzcy regat i 3-krotnego Mistrza Świata
Marco Gradonni.
Mocno wierzę, że im trudniej tym lepiej, dlatego
niezależnie od wyników, wracamy z wiedzą, której
nikt nam nie zabierze. Mistrzostwa Świata, podobnie
jak Mistrzostwa Europy zdominowali Włosi,
którzy pokazują kierunek działań i podwyższają
poprzeczkę.
Dziękuję zawodnikom za zaufanie, Arturowi
po raz kolejny za pomoc i świetną atmosferę
w zespole. Mistrzostwa Świata 2019 na słonecznej
Antigua były jednymi z ciekawszych i trudniejszych
żeglarskich imprez w jakich brałem udział.
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#JestŻeglarstwoPoOptymiście
MISTRZOSTWO EUROPY
ZOSI KORSAK & KAROLINY CENDROWSKIEJ
Swoją żeglarską przygodę zaczęłam w wieku
8 lat na Optymiście. Początki były trudne. Nie
radziłam sobie z łódką, wszyscy coś mi tłumaczyli,
a ja nie wiedziałam o co im chodzi. Do tego czasami
wiadomo, bywało zimno co także nie sprzyjało.
W tym wszystkim jednak bardzo podobało mi się
towarzystwo z jakim było mi dane przechodzić przez
te wszystkie trudne momenty. Zawsze na brzegu
świetnie się bawiliśmy co uwielbiałam. Z czasem
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zaczęłam pływać coraz lepiej, aż w 2016 dostałam
się do Akademii Żeglarskiej, gdzie czerpałam
wiedzę garściami od najlepszych trenerów w Polsce.
Dzięki temu w 2016 roku dostałam się do kadry
na Mistrzostwa Europy oraz zakończyłam sezon
4-tym miejscem na OOM. Od razu po tym przyszedł
czas na zmianę klasy. Zdecydowałam się na 420,
ponieważ mieliśmy w klubie świetnego trenera oraz
moje warunki fizyczne najbardziej pasowały do tej
klasy.
Na #420class zaczęłam pływać pod koniec
2016 roku z Hanią Siwek, a moim trenerem został
Jakub Antoniak. W sezonie 2017 miałyśmy lepsze
i gorsze momenty. Pojechałyśmy na Mistrzostwa
Europy, lecz nie szło nam tak jakbyśmy chciały
i skończyłyśmy na dalekiej pozycji. Na koniec sezonu
wystartowałam w Mistrzostwach Polski razem
z Weroniką Sawicką i po tygodniu wspólnego
pływania zdobyłyśmy srebrny medal. Po tych
regatach musiałam znaleźć nową załogantkę. Wtedy
trener zaproponował mi i Karolinie Cendrowskiej
wspólne pływanie. Po niecałym miesiącu wspólnego
pływania wygrałyśmy Mistrzostwa Warszawy.

Następnie przeszedł czas na zagraniczne wyjazdy.
Całą zimę bardzo intensywnie pracowałyśmy
dzięki czemu sezon 2018 był dla nas bardzo udany.
Wygrałyśmy Mistrzostwa Polski jak i cały Puchar
Polski. Jednak najważniejszym osiągnieciem tego
roku było Wicemistrzostwo Europy do lat 17. Bardzo
cieszyłyśmy się z tego medalu, bo widziałyśmy,
że włożona praca nie poszła na marne. Była to

Regaty te dały nam do myślenia, co bardzo
pomogło nam na Mistrzostwach Europy. Do
samych mistrzostw podeszłyśmy ze spokojem
i na luzie. Pierwszego dnia uplasowałyśmy się około
nastych miejsc. Z dnia na dzień szło nam coraz
lepiej, aż ostatniego dnia wygrywając ostatni wyścig
zdobyłyśmy tytuł mistrzyń Europy i osiągnęłyśmy
tym samym najlepszy wynik w historii polskiej
420 na Mistrzostwach Europy (3 miejsce ogólnie,
1 miejsce w kategorii kobiet). Było to spełnienie
marzeń. Byłyśmy tak szczęśliwe, ponieważ cały
sezon był pełen wzlotów i upadków i w tamtym
momencie widziałyśmy, że to wszystko było po coś.
Ta chwila pokazała nam, że zawsze trzeba walczyć
do końca i że nie należy się poddawać.
Życzę każdemu z was, żebyście spełniali swoje
marzenia. Walczcie dzielnie!
Zofia Korsak
PUCHAR LEGENDARNYCH REGAT KIELER WOCHE
PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
Warunki wspaniałe, piękna, słoneczna pogoda,
a wiatr sprzyjający pływaniu. Regaty zaczęliśmy nie
najlepiej, bo w pierwszym wyścigu przypłynęliśmy
dopiero na 12 pozycji, ale wiedzieliśmy co zrobiliśmy
źle i w następnych wyścigach było już dużo lepiej
(3 i 1 miejsce).
Po pierwszym dniu byliśmy 2, ale w czołówce
był duży ścisk i wszystko mogło się jeszcze zdarzyć.
Drugiego dnia czekaliśmy na brzegu do godziny
16, bo nie było wiatru, który przyszedł dopiero

jednocześnie bardzo duża motywacja do tego,
aby dalej pracować i pokazać się jak najlepiej
w kolejnym roku, tym razem w kategorii do lat
19. Kolejna ciężko przepracowana zima, pojawiło
się także zmęczenie oraz chwilowy brak chęci
i motywacji. Był to naprawdę ciężki okres, przez co
podczas sezonu rzeczy nie zawsze szły po naszej
myśli. Wygrałyśmy Puchar PZŻ-tu jednak w Gdyni
na ostatniej eliminacji stres z nami wygrał, przez
co nie dostałyśmy się na wymarzone Mistrzostwa
Świata World Sailing.
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około 18. Tego dnia byliśmy najszybsi i wygraliśmy
wyścig. 3 dzień i żółte koszulki leaderów, które
chyba zmotywowały nas do tego, żeby ich już nie
stracić. Wyszliśmy na wodę, start do wyścigu i nie
było dobrze, płynęliśmy daleko, ale wiatr był na tyle
niesprawiedliwy, że komisja (która przez całe regaty
spisała się na medal) odwołała ten bieg. Potem
następny start i po długiej walce z przeciwnikami
wygraliśmy kolejny wyścig i utrzymaliśmy pierwszą
pozycję w klasyfikacji generalnej. Ostatniego dnia
była istnie żeglarska pogoda co pozwoliło rozegrać
3 wyścigi, w których zajęliśmy kolejno 4, 1 i 4 miejsce
co dało zwycięstwo w całych regatach. Radość była
nie do opisania.

Na
zakończeniu
regat
otrzymaliśmy
dwa puchary przechodnie, na których będą
wygrawerowane nasze nazwiska, kluby i POLAND.
Oblewaliśmy się szampanem i jeszcze później
wrzucili nas do wody. Byliśmy dumni, że Puchar
Przechodni Kieler Woche przywozimy do Polski
po raz pierwszy w 45-letniej historii rozgrywania
tych regat. Dziękujemy trenerowi Marcinowi
Mickiewiczowi.
		
Patryk Kosmalski
DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI
ISAF World Sailing to wielka impreza
pokazująca umiejętności żeglarza i możliwość
wykazania się na światowym poziomie bez
bliższego kontaktu z trenerem na wodzie. Chęci by
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tam pojechać są wielkie, ale tylko dwie łódki dostają
szansę w klasie 420. Jedna męska i jedna damska
załoga.
Rozpoczęcie odbyło się jak na światową
imprezę przystało. Parada, kilka słów od prezydenta
miasta i na koniec krótki spektakl od gdyńskiego
teatru muzycznego. W codziennej rutynie trenerzy
organizowali wspólne odprawy rano i wieczorem.
Dawali wsparcie jak tylko mogli na lądzie,
bo na wodzie byliśmy zdani na siebie. Minuta
między wyścigami to jedyne co mogliśmy od nich
dostać, dlatego ważne jest by dokładnie obejrzeć
sprzęt na lądzie. Nie wiadomo co może się z nim
zdarzyć na wodzie.
Jeden z mniej “szczęśliwych” wyścigów
zdarza się w najmniej oczekiwanym momencie.
Nie uniknęliśmy go, wtedy gdy wszystko powinno
działać na sto procent. Klasa 420 to już dosyć
skomplikowana łódka pod względem budowy. Dużo
rzeczy do sprawdzenia.

Na takich regatach każdy dostaje nowy sprzęt
by rywalizacja była jak najbardziej wyrównana.
Każdy bloczek, każda linka nowa, a jednak.
Rozpoczynając kolejny dzień regat szykujemy
sprzęt. Sprawdzamy ustawienia, oglądamy czy
łódka nie ma uszkodzeń, przebieramy się i na wodę.
W pierwszym wyścigu mamy bardzo dobry start.
Wiatru jest na tyle dużo, że wiszę w pełnym
trapezie. Dopływając na górną boję około 4 miejsca

na lewym halsie pękła linka trapezowa. Wpadam
do wody, nie wiem co się dzieje. Po sekundach,
jak najszybciej wracam do łódki. Na początku nie
tracimy za wiele, lecz czas poświęcony na naprawę
i brak możliwości płynięcia z pełną prędkości
skutkuje spadkiem o wiele pozycji. W takiej stawce
przeciwnicy bezwzględnie wykorzystują naszą
awarię. Zakończyliśmy wyścig na 13 pozycji.
Ostatecznie jesteśmy bardzo zadowoleni
z regat. 7 miejsce na Mistrzostwach Świata nie
jest małą rzeczą. Doświadczenia zebrane na pewno
przydadzą się nam w kolejnych zawodach, zwłaszcza
“szacunek do sprzętu” i staranna obserwacja.

Chcielibyśmy podziękować całemu naszemu
teamowi: team leaderowi Ani Weinzieher
za wspaniałą atmosferę, trenerowi Kubie
Antoniakowi za ciągłe wsparcie, trenerowi
Maciejowi Dziemiańczukowi za niezliczone
informacje na temat akwenu i warunków
pogodowych, a przede wszystkim trenerowi
Marcinowi Mickiewiczowi za wsparcie telefoniczne
i to, że doprowadził nas do tego miejsca. Kibiców
pozdrawiamy. :)
Tommy Lewandowski
Zdjęcia: Wojtek Lewandowski, Paweł Paterek,
Szymon Sikora, Robert Hajduk
Zapraszamy do nas. Jest wesoło :)
WWW.420SAILING.PL
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WYNIKI

REGAT MISTRZOWSKICH
SEZON 2019

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
13.09 - 15.09.2019 DZIWNÓW

(ZWYCIĘZCY + WYNIKI NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW Z POLSKI)
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1. MIC MOHR 				

PWV

2. JONATAN RÖIJER 			

LDSS

3. ERIK NORLÉN				

KSSS

4. PAULINA RUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

7. MATEUSZ GIGIELEWICZ			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

8. JACEK KALINOWSKI

CHKŻ CHOJNICE

		

9. OSKAR PONTO 				

YKP GDYNIA

11. FILIP JAROSIEWICZ			

YKP GDYNIA

13. JEREMI DĄBROWSKI 			

UKS BARNIM GOLENIÓW

18. JOANNA CYMERMAN 			

UKS BARNIM GOLENIÓW

19. GUSTAW KWIEK 			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

20. JEREMI SZCZUKOWSKI			

CHKŻ CHOJNICE

MISTRZOSTWA PSKO GRUPY B
29.08 - 01.09.2019 GIŻYCKO
K L A S Y F I K AC J A O G Ó L N A
1.
2.
3.
4.
5.

JANUARY SZCZUKOWSKI 			
CHKŻ CHOJNICE
ALICJA DAMPC 			CHKŻ CHOJNICE
IGOR KAWAŁKO 				
OPTI CWM GDYNIA
WERONIKA GRALA			
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ZUZANNA BORUCKA			JKW POZNAŃ

K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. ALICJA DAMPC 			CHKŻ CHOJNICE
2. WERONIKA GRALA
		
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
3. ZUZANNA BORUCKA			JKW POZNAŃ

MISTRZOSTWA PSKO DO 9 LAT

26 .11- 28.11.2019 TARNOBRZEG
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT

1.
2.
3.
4.
5.

WERONIKA GRALA
		
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
EMILIA PASZEK 			
KS AZS AWFIS GDAŃSK
ALICJA SAJ				YK STAL GDYNIA
IDA KOCIEDA				OPTI CWM GDYNIA
ALEKSANDRA MATZ			
KS SPÓJNIA WARSZAWA

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

FRANTIŠEK BURDA			
JK ČESKÁ LÍPA
MATEUSZ PISKORZ			HORN KRAKÓW
PATRICK ŠTAFA				MORAVSKÝ YACHT KLUB
KAJETAN LISZEWSKI
		
OPTI CWM GDYNIA
KONRAD CZECH				OPTI CWM GDYNIA
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MISTRZOSTWA PSKO DO 11 LAT
9 - 11.08.2019 ZŁOCIENIEC

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

OLGA WIETEK 				
YK STAL GDYNIA
ALICJA DAMPC 			CHKŻ CHOJNICE
JULIA KACZMARSKA
KS YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW
WERONIKA PRZEŹDZIECKA 		
KS SPÓJNIA WARSZAWA
AGATA KOROPECKA			
YK STAL GDYNIA

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

PIOTR TRELLA 			MKŻ ARKA GDYNIA
MIKOŁAJ GŁĄB		
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
STANISŁAW ŁUGOWSKI			
WTW WARSZAWA
MACIEJ KASPRZAK
		
SSW MOS IŁAWA
JAKUB PODGÓRNY
KS CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN

MISTRZOSTWA PSKO DO 13 LAT
23 - 25.08.2019 SZCZECIN, JEZ. DĄBIE
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1.
2.
3.
4.
5.

ALICJA TUTKOWSKA			YKP GDYNIA
ALICJA DAMPC 			CHKŻ CHOJNICE
ALICJA MICHALEWSKA 			
SSW MOS IŁAWA
NATASHA ANOLIK			
OPTI CWM GDYNIA
ALEKSANDRA BOBROWSKA		
UKS BARNIM GOLENIÓW

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

88

FILIP JAROSIEWICZ
		YKP GDYNIA
FILIP NOSOL
			CHKŻ CHOJNICE
OSKAR SAWICKI				UKS BARNIM GOLENIÓW
ANTONI LIPIŃSKI			CHKŻ CHOJNICE
MICHAŁ SKAWIŃSKI			
KS SPÓJNIA WARSZAWA

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO
04 - 06.10.2019 CHARZYKOWY

1. CHKŻ CHOJNICE 2

JEREMI SZCZUKOWSKI , JANUARY SZCZUKOWSKI,
FILIP NOSOL, POLA SCHMIDT

2. YKP GDYNIA

PAULINA RUTKOWSKA, IWO RENSKI, JAN ZAMOJSKI
KONRAD WLAZŁOWSKI, ALICJA TUTOWSKA

3. CHKŻ CHOJNICE 3

ALICJA DAMPC, JACEK KALINOWSKI, ANTONI LIPIŃSKI,
ZOFIA PRĄDZYŃSKA, RAFAŁ BALICKI

4. KS AZS AWFiS GDAŃSK

EWA LEWANDOWSKA, TYMON SOCHAJ, LILA SOCHAJ,
FILIP MORJOŃSKI

5. JKW POZNAŃ

ZUZANNA BORUCKA, STANISŁAW CHOLEWICKI,
ANTONI NAZIMEK, ANDRZEJ NYCZ, STANISŁAW WOJDA

MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINCIE
22-23.07.2019 GDYNIA

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

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA
3. ALICJA MICHALEWSKA 			

SSW MOS IŁAWA

4. MAJA KWIEK 				

KS SPÓJNIA WARSZAWA

5. ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

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

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. JACEK KALINOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

3. FILIP JAROSIEWICZ 			

YKP GDYNIA

4. JEREMI SZCZUKOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

5. MACIEJ ILIŃSKI 				

YKP GDYNIA
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XXV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
MŁODZIEŻ Y LUBUSKIE 2019

90
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XXV OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA MŁODZIEŻY
13 - 17.08.2019 SŁAWA

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

PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA

2. MAJA KWIEK 				

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

4. ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

5. KAJA ŚLEDZIŃSKA 			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

6. ALEKSANDRA BOBROWSKA 		

UKS BARNIM GOLENIÓW

7.

CHKŻ CHOJNICE

POLA SCHMIDT 			

8. DANUTA GRUDZIEŃ 		

UKS SILESIA OPTY CHEŁM ŚLĄSKI

9. JOANNA CYMERMAN 			

UKS BARNIM GOLENIÓW

10. ALICJA PRZYBYŁEK 			

AZS OS POZNAŃ

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

JACEK KALINOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

2. JEREMI SZCZUKOWSKI			

CHKŻ CHOJNICE

3. FILIP JAROSIEWICZ			

YKP GDYNIA

4. IWO REŃSKI				YKP GDYNIA
5. GUSTAW KWIEK 				

KS SPÓJNIA WARSZAWA

6. SZYMON WÓJCIK 			

KSW BALTIC DZIWNÓW

7.
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FILIP NOSOL				CHKŻ CHOJNICE

8. IGNACY OŹMINKOWSKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

9. ALEKSANDER BURY			

OPTI CWM GDYNIA

10. JEREMI DĄBROWSKI			

UKS BARNIM GOLENIÓW

RANKING

PUCHARU POLSKI PSKO
SEZON 2019
GRUPA A
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. (2.)

PAULINA RUTKOWSKA 		

YKP GDYNIA

2. (6.)

EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFiS GDAŃSK

3. (12.) JOANNA CYMERMAN

		

UKS BARNIM GOLENIÓW

4. (23.) ALICJA TUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

5. (25.) ALEKSANDRA BOBROWSKA		

UKS BARNIM GOLENIÓW

6. (30.) MAGDALENA SKÓRNÓG		

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

7. (31.)

KS SPÓJNIA WARSZAWA

MAJA KWIEK 			

8. (34.) ALICJA PRZYBYŁEK 			

AZS POZNAŃ

9. (37.) DOMINIKA GRALA			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

10. (39.) NATALIA KILAR			

YK STAL GDYNIA

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

MATEUSZ GIGIELEWICZ		

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. (3.)

JEREMI DĄBROWSKI 			

UKS BARNIM GOLENIÓW

3. (4.)

FILIP JAROSIEWICZ			

YKP GDYNIA

4. (5.)

JEREMI SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

5. (7.)

OSKAR PONTO 			

YKP GDYNIA

6. (8.)

ANTONI LIPIŃSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

7. (9.)

GUSTAW KWIEK 			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

8. (10.) MAKSYMILIAN KRUCZYŃSKI		

AZS POZNAŃ

9. (11.)

IWO REŃSKI			

YKP GDYNIA

10. (13.) TOMASZ BENDLEWSKI		

YKP GDYNIA
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RANKING

PUCHARU POLSKI PSKO
SEZON 2019
GRUPA B
K L A S Y F I K AC J A D Z I E W C Z ĄT
1. (6.)

ZUZANNA BORUCKA 			

JKW POZNAŃ

2. (11.) ALICJA DAMPC			

CHKŻ CHOJNICE

3. (12.) EMILIA PASZEK

KS AZS AWFIS GDAŃSK

		

4. (15.) WERONIKA GRALA 			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

5. (22.) AGATA KOROPECKA			

YK STAL GDYNIA

6. (26.) OLGA WIETEK			

YK STAL GDYNIA

7. (29.) MARTA PIOTROWSKA 			

WTW WARSZAWA

8. (30.) MILENA SICZEK			

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

9. (31.) KLARA PIOTROWSKA			

WTW WARSZAWA

10. (33.) WERONIKA PRZEŹDZIECKA		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

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

IGOR KAWAŁKO 			

OPTI CWM GDYNIA

2. (2.)

IGOR GRZELAK 			

WTW WARSZAWA

3. (3.)

SZYMON KOLKA			

YKP GDYNIA

4. (4.)

ALEXANDRE VIDAL			

WTW WARSZAWA

5. (5.)

MATEUSZ GĄSIOROWSKI 		

YKP GDYNIA

6. (7.)

MATEUSZ GRACZYK			

UKS OPTY USTKA

7. (8.)

JAN ROHDE 			

SSW MOS IŁAWA

8. (9.)

MIKOŁAJ BUJALSKI

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

9. (10.) STANISŁAW ŁUGOWSKI		

WTW WARSZAWA

10. (13.) TYMON SOCHAJ		

KS AZS AWFIS GDAŃSK

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

KS AZS AWFIS GDAŃSK

2. (15.) WERONIKA GRALA

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

3. (120.) ALICJA SAJ				

YK STAL GDYNIA

4. (124.) MARTA GAJDZIŃSKA			

AZS POZNAŃ

5. (131.) IDA KOCIĘDA			

OPTI CWM GDYNIA

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

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. (115.) NORBERT HERBA		

YK STAL GDYNIA

3. (146.) MIKOŁAJ ŁUKASIK			

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

4. (152.) MATEUSZ PISKORZ			

HORN KRAKÓW

5. (155.) KAJETAN LISZEWSKI			

OPTI CWM GDYNIA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. YKP GDYNIA
2. KS SPÓJNIA WARSZAWA
3. CHKŻ CHOJNICE
4. AZS POZNAŃ
5. GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
6. SSW MOS IŁAWA
7. KS AZS AWFiS GDAŃSK
8. OPTI CWM GDYNIA
9. JKW POZNAŃ
10. NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
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WYNIKI

REGAT GRUPY A
SEZON 2019

REGATY OTWARCIA SEZONU
13 - 14 .04.2019 - CHARZYKOWY
1.

JEREMI SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

2. JACEK KALINOWSKI			CHKŻ CHOJNICE
3. FILIP NOSOL 				CHKŻ CHOJNICE

OTWARTE MISTRZOSTWA LOK

27 - 28.04.2019 - JEZ. DZIERŻNO MAŁE - GLIWICE
1.

PIOTR GRABSKI				

2. ADELA RABASOVA			

YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ
YC JEZERO HLUCIN

3. MATEJ ŠTEFANIČIAK			YC LIMAR

PUCHAR K.S. ZATOKA PUCK
02 - 05.05.2019 - PUCK
1.

PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA

2. IGNACY OŹMINKOWSKI

		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. JEREMI SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

XXIII MEMORIAŁ OTTONA WEILANDA
10 - 12.05.2019 - CHARZYKOWY
1.

JEREMI SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

2. FILIP NOSOL

			CHKŻ CHOJNICE

3. ZOFIA PRĄDZYŃSKA			CHKŻ CHOJNICE

PUCHAR DZIWNOWA

16 - 19.05.2019 - DZIWNÓW
1.

JEREMI SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

2. PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA
3. JACEK KALINOWSKI			CHKŻ CHOJNICE
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PUCHAR SPÓJNI

25-26.05.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE - NIEPORĘT
1. IGNACY OŹMINKOWSKI			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. GUSTAW KWIEK				KS SPÓJNIA WARSZAWA
3. MAJA KWIEK				KS SPÓJNIA WARSZAWA

REGATY O PUCHAR DNIA DZIECKA

01-02.06.2019 - JEZ. DĄBIE - SZCZECIN

1.

ALEKSANDRA BOBROWSKA		

UKS BARNIM GOLENIÓW

2. OSKAR SAWICKI				UKS BARNIM GOLENIÓW
3. MICHAŁ BIEDALAK				JKW POZNAŃ

XIX OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ
08-09.06.2019 - JEZ. SIECINO - CIESZYNO
1. MICHAŁ JAROSZEK			

KSW BALTIC DZIWNÓW

2. SZYMON WÓJCIK			

KSW BALTIC DZIWNÓW

3. MIKOŁAJ BAZYLI			

KSW BALTIC DZIWNÓW

PUCHAR TRZECH RYB

14 - 16.06.2019 - JEZ. NIEGOCIN - GIŻYCKO
1. EWA LEWANDOWSKA			
2. IWO REŃSKI

KS AZS AWFIS GDYNIA

			YKP GDYNIA

3. MAKSYMILIAN KRUCZYŃSKI		

AZS POZNAŃ

PUCHAR YKP GDYNIA

28 - 30.06.2019 - GDYNIA

1. IGNACY OŹMINKOWSKI

		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. OSKAR PONTO 			YKP GDYNIA
3. MATEUSZ GIGIELEWICZ			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA		

VECTOR SAILS CUP - LOTOS NORD CUP GDAŃSK
02-04.07.2019 - GDAŃSK - GÓRKI ZACHODNIE

1. JOANNA CYMERMAN			

UKS BARNIM GOLENIÓW

2. EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFIS GDYNIA

3. GUSTAW KWIEK				KS SPÓJNIA WARSZAWA
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PUCHAR BURMISTRZA CHOJNIC
06 - 07.07.2019 - CHARZYKOWY

1. JACEK KALINOWSKI			CHKŻ CHOJNICE
2. JEREMI SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE
3. FILIP JAROSIEWICZ			YKP GDYNIA

VIII MISTRZOSTWA PODKARPACIA
20 - 21.07.2019 - TARNOBRZEG
1.

DANUTA GRUDZIEŃ		

UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI

2. GRABSKI PIOTR				

SYC ZEFIR DRAKKAR PORAJ

3. JULIA MAZIARZ				KS ENERGETYK

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA
02-04.08.2019 - JEZ. KIEKRZ
1.

PAULINA RUTKOWSKA			YKP GDYNIA

2. JACEK KALINOWSKI			CHKŻ CHOJNICE
3. EWA LEWANDOWSKA			

KS AZS AWFIS GDYNIA

PUCHAR OPTI

07 - 08.09.2019 - GDYNIA
1.

ALICJA TUTKOWSKA			YKP GDYNIA

2. FILIP JAROSIEWICZ

		YKP GDYNIA

3. FABIAN KOCIĘDA			

OPTI CWM GDYNIA

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PSKO
13 - 15.09.2019 - DZIWNÓW
1.

MIC MOHR				

PWV

2. JONATAN RÖIJER			

LDSS

3. ERIK NORLÉN				

KSSS

NAUTICUS CUP

21 - 22.09. 2019 - OLSZTYN
1.

MATEUSZ GIGIELEWICZ			

2. ARTEM KORNALEVSKIJ
3. MICHAŁ KARNACEWICZ		
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GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

UKS PIONERSKIJ KALININGRAD REGION
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

WYNIKI

REGAT GRUPY B

SEZON 2019

VI PUCHAR MARINY TARNOBRZEG
30 - 31 .03.2019 - TARNOBRZEG

1.

GITA VAN DER VOORT			HORN KRAKÓW

2. WIKTORIA SAJDAK			

YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ

3. MACIEJ CIOCZEK			

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO
06 - 07.04.2019 - BAGRY - KRAKÓW

1.

GITA VAN DER VOORT			

HORN KRAKÓW

2. BARTŁOMIEJ WRZOSEK			

HORN KRAKÓW

3. MATEUSZ KLUCZKA			

YKP GDYNIA

REGATY OTWARCIA SEZONU

13 - 14.04.2019 - CHARZYKOWY

1.

IGOR GRZELAK				WTW WARSZAWA

2. OLGA WIETEK				YK STAL GDYNIA
3. ALICJA DAMPC				CHKŻ CHOJNICE

OTWARTE MISTRZOSTWA LOK

27 - 28.04.2019 - JEZ. DZIERŻNO MAŁE
1.

JULIA KACZMARSKA

YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW

2. IGOR TOMCZYK				TS KUŹNIA RYBNIK
3. KRISTINA KANUKOVA			

YACHT & GOLF CLUB			

REGATY KONSTYTUCYJNE
01 - 02.05.2019 - CHARZYKOWY

1.

ALICJA DAMPC				CHKŻ CHOJNICE

2. OLGA WIETEK				YK STAL GDYNIA		
3. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA
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PUCHAR K.S. ZATOKA PUCK
04 - 05.05.2019 - PUCK
1.

IGOR KAWAŁKO 				

OPTI CWM GDYNIA

2. ZUZANNA BORUCKA			JKW POZNAŃ
3. IGOR GRZELAK				WTW WARSZAWA

INTER PUCHAR ZAGŁĘBIA

11 - 12.05.2019 - DĄBROWA GÓRNICZA
1.

JULIA KACZMARSKA

KS YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW

2. JAKUB KURAŚ				HORN KRAKÓW
3. IGOR MAZURKIEWICZ			HORN KRAKÓW

XXIII MEMORIAŁ OTTONA WEILANDA
11 - 12.05.2019 - CHARZYKOWY
1.

JANUARY SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

2. TYMON SOCHAJ				

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. ZUZANNA BORUCKA			JKW POZNAŃ

PUCHAR STAROSTY CHOJNICKIEGO
18 - 19.05.2019 - CHARZYKOWY

1. ALICJA DAMPC				CHKŻ CHOJNICE
2. JANUARY SZCZUKOWSKI			CHKŻ CHOJNICE		
3. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA

XXV REGATY EKOLOGICZNE
18 - 19.05.2019 - BAGRY - KRAKÓW
1.

KRISTINA KANUKOVA			

YACHT & GOLF CLUB

2. PIOTR KUŻNIARSKI			

HORN KRAKÓW

3. ALEKSANDER SZCZEPARA			

HORN KRAKÓW

PUCHAR TKŻ

25 - 26.05.2019 - JEZ. CHEŁMŻYŃSKIE
1.

ZUZANNA ZIELIŃSKA			

2. KORNELIA DOBACZEWSKA
3. JUSTYNA JURKOWSKA		
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MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN
MKŻ ŻNIN

REGATY POMARAŃCZOWE IM. M. SKUBIJA

25 - 26.05.2019 - JEZ. JEZIORAK - IŁAWA

1. IGOR KAWAŁKO				OPTI CWM GDYNIA
2. SZYMON KOLKA				YKP GDYNIA
3. JAN ROHDE				SSW MOS IŁAWA

PUCHAR SPÓJNI

25 - 26 .05.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE - NIEPORĘT
1.

AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

2. STANISŁAW ŁUGOWSKI			WTW WARSZAWA
3. MIKITA MARTONCHUK			SDUSHOR MINSK

REGATY O PUCHAR DNIA DZIECKA
01 - 02.06. 2019 - JEZ. DĄBIE - SZCZECIN

1.

FILIP HARASIMOWICZ-KRYSZTOFIAK 		

2. PATRYCJA CHINIEWICZ			

UKŻ BŁĘKITNI GRZYBOWO
MUKŻ BAŁTYK MIELNO

3. JAKUB PODGÓRNY			KSCŻ SZCZECIN

PUCHAR SAFEGE

01 - 02 CZE 2019 - JEZ. MAŁE - ŻNIN
1. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA
2. LAURA URBAŃSKA

		JKW POZNAŃ

3. BARTOSZ PECZKA			MKŻ ŻNIN

PUCHAR WARSZAWY

31.05- 02 .06.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
1.

MACIEJ SZAWKOWSKI

		BAZA MRĄGOWO

2. JAN ROHDE				SSW MOS IŁAWA
3. STANISŁAW ŁUGOWSKI		

WTW WARSZAWA

XXIV PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA
08 - 09.06.2019 - GÓRKI ZACHODNIE - GDAŃSK
1.

HUBERT NOWICKI			

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

2. EMILIA PASZEK				

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. KAROL STACHOWSKI			

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
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OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI I KRAKOWSKIEGO OZŻ
08 - 09.06.2019 - BAGRY - KRAKÓW
1.

JAKUB KURAŚ				KŻ HORN KRAKÓW

2. PIOTR KUŻNIARSKI			

KŻ HORN KRAKÓW

3. HOLESOVA LIVIA				YACHT&GOLF

MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO
08 - 09.06.2019 - KIEKRZ
1.

ZUZANNA BORUCKA		

JKW POZNAŃ

2. JAN SAWICKI			

JKW POZNAŃ

3. ANTONI RACHUTA			ŻLKS POZNAŃ

XXIV REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PREZYDENTA EŁKU
8 - 09.06.2019 - EŁK
1. AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

2. MICHAŁ KUCZMARSKI			

MKS DWÓJKA WARSZAWA

3. IGOR GÓRALCZUK			

UKŻ SIÓDEMKA BIAŁYSTOK

XIX OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ
08 - 09.06.2019 - JEZ. SIECINO - CIESZYNO
1.

JAKUB PODGÓRNY		

KS CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN

2. MAGDALENA LUŚNIA		

KS CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN

3. MATEUSZ GRABOWSKI			LKS CHARZYKOWY

PUCHAR MECHELINEK

08 - 09.06.2019 - MECHELINKI
1.

OLGA WIETEK				

YK STAL GDYNIA

2. MAURYCY KOSMOWSKI			

PORT MECHELINKI

3. HANNA DUDA				

PORT MECHELINKI

V PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ
15 - 16.06. 2019 - ZALEW MIETKOWSKI
1.

MAX NIZIAŁKOWSKI			

2. WIKTORIA SAJDAK
3. MICHAŁ KUCHTYN		
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UKS BRYG WROCŁAW
YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ
UKS BRYG WROCŁAW

PUCHAR TRZECH RYB

14 - 16.06.2019 - JEZ. NIEGOCIN - GIŻYCKO
1. IGOR KAWAŁKO				OPTI CWM GDYNIA
2. ALEXANDRE VIDAL			WTW WARSZAWA
3. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA

REGATY Z OKAZJI DNIA MORZA
22 - 23.06.019 - JEZ. KIEKRZ

1. ZUZANNA BORUCKA			

JKW POZNAŃ

2. JOSH KURZAWA				PKM LOK POZNAŃ
3. LAURA URBAŃSKA			JKW POZNAŃ

PUCHAR BURMISTRZA KARTUZ

22 - 23.06.2019 - JEZ. BRODNO WIELKIE
1. OLGA WIETEK				YK STAL GDYNIA
2. FRANCISZEK THOMAS

		

YK STAL GDYNIA

3. FILIP BIL				YK STAL GDYNIA

XIX REGATY O PUCHAR ŻUBRA

22 - 23.06.2019 - ZALEW SIEMIANÓWKA
1. WERONIKA GRALA

		

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. MACIEJ SZAWKOWSKI			BAZA MRĄGOWO
3. MILENA SICZEK		

		

UKS ŻEGLUJ LUBLIN

ŻEGLARSKI PUCHAR WTW

22 - 23.06.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
1. AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

2. IGOR GRZELAK				WTW WARSZAWA
3. WERONIKA PRZEŹDZIECKA			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

VII OGÓLNOPOLSKIE REGATY KACPER-SAILOR
22 - 23.06.2019 - PORAJ

1. JULIA KACZMARSKA

YACHT CLUB BERGLINE WROCŁAW

2. KANUKOVA KRISTINA			YACHT&GOLF CLUB
3. PIOTR KUŻNIARSKI			

KŻ HORN KRAKÓW
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PUCHAR LATA

23 - 24.06.2019 - OLSZTYN
1.

JAN ROHDE		

2. MIKOŁAJ GŁĄB

		

SSW MOS IŁAWA

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. ZUZANNA LIEDTKE			

SSW MOS IŁAWA

PUCHAR STAROSTY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
29 - 30.06.2019 -SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
1.

AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

2. ZUZANNA ZIELIŃSKA			MKŻ ŻNIN
3. KORNELIA DOBACZEWSKA			MKŻ ŻNIN

REGATY O PUCHAR BURMISTRZA ZALEWA
29 - 30.06.2019 - JEZ. EWINGI - ZALEWO
1.

JAN ROHDE				SSW MOS IŁAWA

2. MIKOŁAJ GŁĄB

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. SZYMON KOLKA				YKP GDYNIA

VECTOR SAILS CUP - LOTOS NORD CUP GDAŃSK
02 - 04.07.2019 - GÓRKI ZACHODNIE - GDAŃSK
1.

MACIEJ MAĆKOWIAK			

2. KAROL STACHOWSKI			

YKP GDYNIA
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA

PUCHAR BURMISTRZA CHOJNIC
06 - 07.07. 2019 - CHARZYKOWY
1.

PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA

2. AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

3. JANUARY SZCZUKOWSKI		

HKŻ CHOJNICE

V REGATY O PUCHAR ADMIRAŁA

06 - 07.07.2019 - DŹWIRZYNO / JEZ. RESKO PRZYMORSKIE
1. ZUZANNA ZIELIŃSKA			MKŻ ŻNIN
2. PATRYCJA CHINIEWICZ			

M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO

3. MATYLDA BRELIŃSKA			MKŻ ŻNIN
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SOPOT OPTIMIST CUP
06 - 07.07.2019 - SOPOT

1. IGOR TOMCZYK				TS KUŹNIA RYBNIK
2. WOJTEK WÓJCIK				TS KUŹNIA RYBNIK
3. MICHAŁ KUCZMARSKI			

MKS DWÓJKA WARSZAWA

IV REGATY O PUCHAR COLUMBA

13 - 14.07.2019 - JEZ. DECZNO - SULNÓWKO
1. ZUZANNA ZIELIŃSKA			MKŻ ŻNIN
2. KORNELIA DOBACZEWSKA			MKŻ ŻNIN
3. JUSTYNA JURKOWSKA			MKŻ ŻNIN

VIII MISTRZOSTWA PODKARPACIA

20 - 21.07.2019 - TARNOBRZEG

1. JAKUB KURAŚ				KŻ HORN KRAKÓW
2. LIDIA ŁUKASIK 			UKS ŻEGLUJ LUBLIN
3. ANTONINA LIRO				KŻ HORN KRAKÓW

BAŁTYCKI PUCHAR KLAS

20 - 21 .07.2019 - JEZ. JAMNO

1. WOJTEK GRONEK

		

JACHT KLUB KOSZALIN

2. FILIP HARASIMOWICZ- KRYSZTOFIAK		

UKŻ BŁĘKITNI GRZYBOWO

3. HANNA KOZŁOWSKA

M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO

		

KINDER+SPORT PUCHAR TRENERÓW
25 - 27.07.2019 - GDYNIA

1. JANUARY SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

2. IGOR KAWAŁKO				OPTI CWM GDYNIA
3. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA

CHOJNICKI ZŁOTY KONIK MORSKI
27 - 28.07.2019 - CHARZYKOWY

1. WERONIKA PRZEŹDZIECKA

		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

2. KRZYSZTOF MAKSYMOWICZ		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

3. PIOTR WÓJCIK				

SEJK POGOŃ SZCZECIN
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SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA
02 - 04.08.2019 - JEZ. KIEKRZ
1.

IGOR GRZELAK		

2. MIKOŁAJ GŁĄB

		

WTW WARSZAWA

NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN

3. JANUARY SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

PUCHAR BURMISTRZA, REGATY ŚW. WAWRZYŃCA
17 - 18.08.2019 -SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
1.

BARTOSZ ŻMUDZINSKI			MKŻ ŻNIN

2. MATYLDA BRELINSKA			MKŻ ŻNIN
3. BARTOSZ DYNIA				MKŻ ŻNIN

XVIII REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR STAROSTY EŁCKIEGO
24 - 25.08.2019 - JEZ. EŁK
1. WERONIKA GRALA			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

2. JAN WIŚNIEWSKI

MKS DWÓJKA WARSZAWA

3. MACIEJ SZAWKOWSKI			BAZA MRĄGOWO

PUCHAR ŻNINA

31.08 - 01.09.2019 - JEZ. MAŁE - ŻNIN
1.

AUGUST SOBCZAK			

2. HANNA ROGOWSKA			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO
TKŻ TORUŃ

3. ZUZANNA ZIELIŃSKA			MKŻ ŻNIN

EBERSPACHER PUCHAR MAZUR
29.08 - 01.09. 2019 - JEZ. NIEGOCIN
1.

JANUARY SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

2. ALICJA DAMPC				CHKŻ CHOJNICE
3. IGOR KAWAŁKO				OPTI CWM GDYNIA

PUCHAR OPTI

07 - 08.09.2019 - GDYNIA
1.
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SZYMON KOLKA				YKP GDYNIA

2. HUBERT NOWICKI			

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. JANUARY SZCZUKOWSKI		

CHKŻ CHOJNICE

PUCHAR KOMANDORA CHKŻ
07 - 08.09.2019 - CHARZYKOWY

1. MAURYCY ODEJEWSKI			CHKŻ CHOJNICE
2. RADOSŁAW DUDKIEWICZ			LKS CHARZYKOWY
3. IGOR PAWŁOWSKI			CHKŻ CHOJNICE

MISTRZOSTWA WARSZAWY

07 - 08.09.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE
1. WERONIKA PRZEŹDZIECKA

		

2. AUGUST SOBCZAK			

KS SPÓJNIA WARSZAWA
UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

3. STANISŁAW ŁUGOWSKI			WTW WARSZAWA

IV OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
14 - 15.09.2019 - ZALEW ZEMBORZYCKI - LUBLIN
1. LIDIA ŁUKASIK 			UKS ŻEGLUJ LUBLIN
2. TYMON SZKOŁUT 			UKS ŻEGLUJ LUBLIN
3. MIKOŁAJ WASZKIEWICZ			

JACHT KLUB NISKO

XIII ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA KARTUZ
21 - 22 .09.2019 - JEZ. WIELKIE BRODNO

1. AUGUST SOBCZAK			

UKS SZKWAŁ LEGIONOWO

2. KAROL STACHOWSKI			

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

3. PATRYK ULACZYK			

UKŻ LAMELKA

BŁĘKITNA GWIAZDA OPTIMISTA
21 - 22.09.2019 - GDYNIA

1. PIOTR TRELLA				MKŻ ARKA GDYNIA
2. SZYMON KOLKA				YKP GDYNIA
3. AGATA KOROPECKA			

YK STAL GDYNIA

NAUTICUS CUP

21 - 22.09. 2019 - OLSZTYN
1. JAN ROHDE

			

SSW MOS IŁAWA

2. MACIEJ SZAWKOWSKI			

KS BAZA MRĄGOWO

3. WERONIKA GRALA			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
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JESIENNY PUCHAR GDYNI
28 - 29.09.2019 - GDYNIA

1. AGATA KOROPECKA			

YK STAL GDYNIA

2. MATEUSZ GĄSIOROWSKI			YKP GDYNIA
3. IGOR KAWAŁKO				OPTI CWM GDYNIA

XX REGATY O PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA
28 - 29.09.2019 - BAGRY - KRAKÓW
1. JAKUB KURAŚ			

KŻ HORN KRAKÓW

2. PIOTR KUŻNIARSKI			

KŻ HORN KRAKÓW

3. HUBERT STAROŃ				KŻ HORN KRAKÓW

I DZIERŻNO CUP

05 - 06.10.2019 - DZIERŻNO DUŻE - RZECZYCE
1. WIKTORIA SAJDAK			

YC ZEFIR DRAKKAR PORAJ

2. KAROL GAJ

TS KUŹNIA RYBNIK

		

3. WOJTEK WÓJCIK				TS KUŹNIA RYBNIK

PUCHAR JESIENNY KS SPÓJNIA
05 - 06.10.2019 - JEZ. ZEGRZYŃSKIE

1. STANISŁAW ŁUGOWSKI			WTW WARSZAWA
2. MARTA PIOTROWSKA			

WTW WARSZAWA

3. JÓZEF KRASOWSKI			

KS SPÓJNIA WARSZAWA

V MEMORIAŁ IM. KRZYSZTOFA ZAWALSKIEGO
12 - 13.10. 2019 - GÓRKI ZACHODNIE - GDAŃSK
1. HUBERT NOWICKI		

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

2. KACPER JANOWICZ			

KS AZS AWFIS GDAŃSK

3. KAROL STACHOWSKI			

GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

1. JAKUB KURAŚ				KŻ HORN KRAKÓW
2. BLANKA BOBULA		
3. MICHAL ROLIK		
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JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
		

TJ SLAVIA DK

PUCHAR JESIENI-MEMORIAŁ PAWŁA SIERADZKIEGO
12 - 13.10.2019 - CHARZYKOWY

1. MATEUSZ GRACZYK			

CSW OPTY USTKA

2. ANTONI SMAGOŃ			

CSW OPTY USTKA

3. BARTOSZ PECZKA			MKŻ ŻNIN

WYNIKI

REGAT ZAGRANICZNYCH
SEZON 2019

MISTRZOSTWA EUROPY

22-29.06.2019 CROZON MORGAT, FRANCJA

D Z I E W C Z Ę TA
8. (9.)

PAULINA RUTKOWSKA 		

19. (23.) EWA LEWANDOWSKA 		

YKP GDYNIA
AZS AWFIS GDAŃSK

CHŁOPCY
5. (6.)

JACEK KALINOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

9. (10.)

JEREMI SZCZUKOWSKI 		

CHKŻ CHOJNICE

22. (27.) FILIP JAROSIEWICZ 			

YKP GDYNIA

35. (43.) MACIEJ ILIŃSKI 			

YKP GDYNIA

MISTRZOSTWA ŚWIATA
6-16.07.2019 ANTIGUA

58.

MATEUSZ GIGIELEWICZ			

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA

128.

IGNACY OŹMINKOWSKI		

KS SPÓJNIA WARSZAWA

209.

IWO REŃSKI				

YKP GDYNIA

228.

TOMASZ BENDLEWSKI			

YKP GDYNIA

233.

ANTONI LIPIŃSKI			

CHKŻ CHOJNICE
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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY
20-25.08.2019 LAGO DI LEDRO, WŁOCHY
1. WŁOCHY
2. POLSKA
3. HISZPANIA

32nd OPTI TEAM CUP BERLIN
24-27.10.2019 BERLIN, NIEMCY
1. WŁOCHY
2. USA
3. POLSKA

XII TROFEO EUROMARINA OPTIMIST TORREVIEJA
24-27.01.2019 - TORREVIEJA, HISZPANIA
2.(6.) PAULINA RUTKOWSKA 			

YKP GDYNIA

37th LAKE GARDA MEETING
18-21.04.2019 GARDA ITALY

CADETTI
8. FILIP BIL 				

YK STAL GDYNIA

2nd AUTUMN MEETING TROFEO EZIO TORBOLI
11-13.10.2019 GARDA ITALY

JUNIORES
6. JACEK KALINOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

14. JEREMI SZCZUKOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

1. (20.) EWA LEWANDOWSKA 			

AZS AWFIS GDAŃSK

CADETTI

110

13. FILIP BIL 				

YK STAL GDYNIA

4. (15.) MAŁGORZATA WYRĘBSKA 		

YK STAL GDYNIA

HALLOWEEN CUP GARDA
1 - 3.11.2019 - ITALY

JUNIORES
18. JACEK KALINOWSKI 			

CHKŻ CHOJNICE

CADETTI
2. (11.) MAJA KOMOROWSKA 			

OPTI CWM GDYNIA

17.

WIT DMUCHOWSKI 			

SSW MOS IŁAWA

19. STANISŁAW NADOLSKI			

SSW MOS IŁAWA
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NA REGATACH APETYT DOPISUJE
ARTUR PALKA - FOTOGALERIA
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REGULAMIN
PSKO 2020
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. We wszystkich regatach mistrzowskich, regatach grupy A i B ujętych w kalendarzu PSKO zawodnicy
muszą startować wyłącznie na sprzęcie zgodnym z aktualnymi przepisami klasowymi IODA.

II. MISTRZOSTWA PSKO
3. 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.
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III. PUCHAR POLSKI PSKO
4. Każdego roku PSKO prowadzi rankingi Pucharu Polski: grupy A, grupy B i Klubowy.
5. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w rankingu Grupy A i B.
6. 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.
7. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. A sumuje się cztery najlepsze wyniki regat pucharowych oraz
wynik Międzynarodowych Mistrzostw PSKO. Punkty poszczególnych regat liczone są według wzoru:
PKT = WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych zawodników którzy ukończyli chociaż
1 wyścig, MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP = 2.0 dla MM PSKO, WSP = 1.5 dla
pozostałych regat gr. A.
8. Wszystkie regaty Pucharu Polski gr. B posiadają współczynniki, a punkty do rankingu gr. B liczone są
wg wzoru: PKT = WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych zawodników którzy ukończyli
chociaż 1 wyścig MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP - współczynnik,
9. 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) 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6,
c) 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,0,
d) 1 najlepszy wynik regat o współczynniku 0,5,
e) Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej 1 wyścig.
10. Do ustalenia rankingu Klubowego Pucharu Polski sumuje się punkty zdobyte przez pierwszych pięciu
najlepszych zawodników danego klubu w Pucharze Polski gr. A i pięciu najlepszych w Pucharze Polski gr. B.
11. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja zawodników do lat 9.
12. Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:
a. Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
b. Wyścigi dla grup A i B odbyły się oddzielnie, za wyjątkiem MM PSKO,
c. Wyścigi odbywały się wspólnie dla chłopców i dziewcząt,
d. Rozegrano minimum 3 wyścigi dla danej grupy,
13. W przypadku remisu w punktacji rankingu decyduje kolejność miejsca zajętego na imprezie głównej.
Grupa A MM PSKO, grupa B Mistrzostwa PSKO grupy B.
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IV. ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA MŚ I ME 2020.
14. W 2020 roku odbędą się 3 imprezy eliminacyjne. W rankingu odrzuca się jedną najgorszą eliminacje ze
wszystkich rozegranych, przy rozegraniu minimum 3.
15. Reprezentację na MŚ stanowić będzie 5 zawodników z rankingu regat eliminacyjnych do MŚ i ME bez
względu na płeć, a reprezentację na ME stanowić będzie 7 zawodników, w tym minimum 3 dziewczyny, ale
nie więcej niż 4. Zgodnie z regulaminem IODA.
16. Każdy zawodnik dokonuje wyboru imprezy - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy w dniu
zakończenia ostatnich eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje wg. zajętego miejsca w rankingu eliminacji.
17. Kolejność zawodników w rankingu MŚ i ME zostanie ustalona na podstawie sumy
zdobytych punktów w poszczególnych zawodach eliminacyjnych według poniższej tabeli.

18. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 4 wyścigi.
19. Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w ostatniej eliminacji.
20. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Podczas eliminacji wyniki będą liczone
bez uwzględnienia tych zawodników.
21. Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A - są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa pierwsze dni regat
to kwalifikacje, następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach - musi nastąpić podział na grupy złotą
i srebrną.
22. W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział pierwszego dnia następuje zgodnie
z rankingiem.
23. Ostatnia eliminacja do ME i MŚ - odbywa się wyłącznie w złotej i srebrnej grupie wyłonionej na podstawie
poprzednich 2 eliminacji.
24. Podczas regat eliminacyjnych do MŚ i ME Zarząd rekomenduje rozgrywanie maksymalnie 3 wyścigów
dziennie.
25. O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. Nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdów
PSKO może skutkować skreśleniem zawodnika ze składu Reprezentacji.
26. W wyjazdach Reprezentacji bez zgody trenera kadry nie może brać udziału rodzina zawodnika.
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V. ORGANIZACJA REGAT PSKO
27. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, ISAF, zaleceniami IODA i niniejszym
Regulaminem oraz wytycznymi Zarządu PSKO.
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 stronę PSKO,
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.
35. Współczynniki regat w gr. B określone są decyzją Zarządu i znajdują się w Kalendarzu Regat PSKO.
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,
• 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 2020 musi być zgodne z Regulaminem PZŻ.
38. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych terminów
zgłoszeń on-line.
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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

Podział na grupy pierwszego dnia w pierwszych regatach sezonu następuje na podstawie rankingu
z poprzedniego sezonu.
a. Podział na grupy w kolejnych dniach - z zastrzeżeniem podpunktu b. - odbywa się w oparciu
o wyniki z dnia poprzedniego.
b. Ostatniego dnia regat, w przypadku rozegrania wcześniej minimum 4 wyścigów, następuje
podział na grupy złotą, srebrną, brązową itd. Ilość grup medalowych określona jest
na podstawie ilości zawodników, którzy zostali sklasyfikowani w minimum jednym wyścigu.
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.
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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
mogą zostać zmienione decyzją obserwatora regat lub 2 innych członków Zarządu PSKO.
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. Tylko regaty ujęte w kalendarzu są podstawą do wyliczania rankingów.
49. Ranking będzie uruchomiony dla grupy A po pierwszych eliminacjach , natomiast dla grupy B
po pierwszych regatach ze współczynnikim 1,6.
50. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 100,00 zł. a dla osoby dorosłej 150,00 zł.
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51. 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.
52. 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.
53. Trenerzy, którzy planują składanie aplikacji na trenerów Reprezentacji, Akademii muszą być członkami
PSKO.
54. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na konto
PSKO: SANTANDER BANK POLSKA 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
55. Wszelkie komunikaty są ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej stowarzyszenia i mają
moc obowiązującą.
56. Wątpliwości i wnioski dotyczące regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO w drodze osobnej uchwały.
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Arturze Palka, Wojciechu Lewandowski, Marku
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Karbowski zwłaszcza bez Was ten informator

doświadczeniami, wrażeniami i sukcesami.
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jak w latach ubiegłych przeczytać i zobaczyć
relacje starszych i młodszych zawodników oraz
trenerów i team leaderów. Bardzo dziękujemy
i czekamy na jeszcze więcej w przyszłości!
Szczególne podziękowania należą się
jak zwykle autorom cudownych zdjęć (także

Ogromne podziękowania za ten sezon
kierujemy także do sponsorów, sympatyków
klasy Optimist oraz rodziców (często to trzy
w jednym). Wszystkim zawodnikom zaś życzymy
wielu sukcesów i masy nowych doświadczeń
w kolejnym sezonie!

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