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Witam

Nazywam się Tytus Paweł Butowski. Bakcyla żeglarskiego zaszczepił mi Tata - były zawodnik i Członek Kadry Narodowej w Żeglarstwie. Z nim też stawiałem pierwsze kroki w żeglarstwie,
właściwie na pontonie, gdyż Tata zabierał mnie na treningi i regaty, które sędziował. Samodzielne
pływanie na optymiście zacząłem w wieku 6 lat w CWM OPTI Gdynia u trenerów Krzyśka Kociędy
i Arkadiusza Komorowskiego. Po pewnym czasie i z prezentem komunijnym – pierwszą, własną łó-

przygotowuję się do sezonu
i testuje swój nowy sprzęt
we Włoszech w Riva Del
Garda.

deczką, przeniosłem się do YKP Gdynia, gdzie trafiłem pod skrzydła  trenera Darka Dołęgi (twarda,
solidna, dobra szkoła). Wkrótce pojawiły się pierwsze sukcesy w grupie B, może mnie pamiętacie
POL  1159. Tak minęły trzy lata u trenera Darka i pod koniec 2012 roku awansowałem do grupy A
więc przeniosłem się do trenera Przemka Strusia.
Mój pierwszy sezon w grupie A, w 2013 r. był dla mnie wyjątkowy – przygotowania,  eliminacje i wyjazd w lipcu na Mistrzostwa Europy na Węgrzech, nad jeziorem Balaton. Była to dla
mnie pierwsza tak duża impreza międzynarodowa. Piękne jezioro i ta wyjątkowa woda jak lazur
z mlekiem, oczywiście z uwagi na kredowe podłoże. Poza tym przyjazna atmosfera w całej ekipie
pod opieką trenera Tomka Figlerowicza. Warunki bardzo mi odpowiadały, były wręcz wymarzone,
choć pierwszego dnia wiatr był bardzo silny potem już średni i kręcący. Trzymałem się zawsze
w czołówce, wygrywając kilka wyścigów. Można powiedzieć, że od początku szło mi dobrze i tak
po kilku dniach zostałem trzecim w historii Polski, po dziewięciu latach, Mistrzem Europy 2013 r.
Obecnie tj. 30.03.2014 r. (dzień przed moimi urodzinami) odebrałem nowego optimista blueblue
w barwach biało -czerwonych, jak przystało na kadrę narodową, od producenta Blueblue –  Pani Izy
i Pan Sławka Baranowskich, którzy powołali mnie  do swojego Teamu zawodników klasy Optimist.
Muszę nadmienić, że właśnie na łódce blueblue zdobyłem  Mistrzostwo Europy w 2013 r. a od dziś

Na koniec chciałem  podziękować moim Rodzicom i trenerom, których
spotkałem na mojej dotychczasowej drodze sportowej
oraz   cichym sponsorom
i wszystkim sympatykom.
Mam nadzieję, że sezon
2014 będzie również owocny dla moich koleżanek i kolegów oraz dla mnie czego
Wszystkim i sobie życzę.
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Pozdrawiam
Tytus Butowski
POL 1735
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Po Mistrzostwach Europy 2013 roku
Podczas eliminacji w Kamieniu zapytany podczas wywiadu o nasze szanse, powiedziałem „jestem
spokojny będzie medal” i na szczęście się sprawdziło. Podsumowując te mistrzostwa przyznam że
jestem bardzo zadowolony, i nie chodzi „tylko” o medal. Chodzi o coś jeszcze. Medal Tytusa i wysokie 13 miejsce Julii to praca zespołowa całej Reprezentacji. Praca w takiej grupie była dla mnie
naprawdę przyjemnością, duże zaangażowanie zawodników - to najbardziej budowało. Teraz same
mistrzostwa. Regaty trudne przy słabym ,bardzo zmiennym wietrze, strasznie kapryśne warunki
. Ale należy zaznaczyć że nasi zawodnicy byli naprawdę widoczni - dużo wygranych wyścigów,
pływanie w czołówce stawki. Same mistrzostwa dość dobrze zorganizowane i przeprowadzone
sprawnie. Dlatego dziękuję Agnieszce, Asi, Julii, Mikołajowi, Adasiowi, Damianowi i Tytusowi. Dziękuję trenerom klubowym Przemkowi Strusiowi, Basi Dziekańskiej Mirkowi Laskowskiemu i Markowi
Kreftowi - bez Ich pracy tego sukcesu by nie było. Raz jeszcze podziękowania dla Jurka Miśkowa za
przygotowanie całej dokumentacji pomiarowej naszej Kadry.Dziękuję rodzicom i zarządowi PSKO
- za ich odczuwalne wsparcie. - cały czas to czuliśmy. Jesteśmy dumni z naszych żagli Marka
Juszczaka i łódek z firmy Sławka Baranowskiego i OPTI-YACHTS. Okazało się że praca jaką wykonujemy od tych najmłodszych po Reprezentację PSKO jest dobrym kierunkiem, że mamy dobrych
trenerów na każdym poziomie. Myślę też, że mimo uwag jakie słyszymy system naszej rywalizacji
działa nieźle. Polski OPTIMIST dalej jest w czołówce Europy co potwierdza zdobyty już trzeci złoty
medal w historii naszych startów. W trakcie i po zakończonych ME otrzymałem dużo gratulacji od
trenerów z innych państw. Jesteśmy naprawdę postrzegani pozytywnie. Korzystając z okazji w imieniu zawodników i swoim dziękuję również wszystkich za miłe słowa i gratulację.
Tomasz Figlerowicz - trener Kadry Mistrzostwa Europy 2013 rok - Balaton
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Szybki Optimist potrzebny od zaraz

Optimist inny niż wszystkie
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Urodziłem
się
5 sierpnia 2000 roku w Gdyni. Pierwszy raz usiadłem
na Optimiscie  mając 4 lata.
Sternikiem wówczas był mój
starszy brat Kacper. W wieku siedmiu lat trafiłem tak
jak mój tata i brat do YKP
Gdynia. Moim pierwszym  
trenerem był Darek Dołęga. Zdobywałem tam doświadczenie przez 4 lata.
Moim pierwszym miejscem
na podium w regatach rankingowych w grupie B, była
3 pozycja   na Pucharze
Opti. Zakończyłem sezon
na drugim miejscu w rankingu. Kolejny rok zacząłem  
w grupie A pod okiem trenera Przemka Strusia i już
wtedy
zakwalifikowałem
się na Mistrzostwa Europy,  
zająłem tam 16 miejsce.
Następny sezon rozpocząłem od drugiego miejsca
na 2 eliminacji do MŚ i ME
w Pucku. Później odnosiłem kolejne małe sukcesy.
W 2013 zakwalifikowałem
się na Mistrzostwa Świata
na jeziorze Garda we Włoszech. Moim największym
osiągnięciem do tej pory
było wygranie Mistrzostw
Polski w Dobrzyniu nad
Wisłą. Kolejnym ważnym
sukcesem było drużynowe
Mistrzostwo Polski. Później
zostałem zaproszony do
Gdynia Sailing Team - drużyny najlepszych zawodników gdyńskich. Żeglarstwo
daje mi okazję zwiedzać
ciekawe miejsca na Świecie
i poznawać fajnych ludzi.
Dziękuję wszystkim trenerom za dotychczasowe męki
ze mną.
Mikołaj Staniul
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Mistrz
Polski 2013

Mistrzyni Polski 2013

Mikołaj Staniul

Aleksandra Melzacka

YKP Gdynia

YKP Gdynia
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Konstruktorem Optimista był Amerykanin, Clark Mills, który zgodził się zaprojektować go na prośbę
działającej na Florydzie organizacji społecznej „Klub Optymistów”. Jego wolontariusze, obserwując
małych chłopców bawiących się na ulicach miasta czterokołowymi, popychanymi wózkami, pomyśleli, że warto stworzyć ich pływające odpowiedniki. Optimist powstał w 1947 roku. Jego prosta
budowa spowodowała, że chwilę później w ślady Millsa poszło wielu konstruktorów - naśladowców.
W Europie łódka pojawiła się w 1954 roku dzięki kapitanowi duńskiego statku, Axlowi Damgaard.
Optimist zauroczył go i po niewielkim jego zmodyfikowaniu, rozpropagował łódkę na kontynencie
europejskim. 11 lat później powstał Międzynarodowy Związek Klasy Optimist, IODA, który założyło
siedem krajów. Obecnie IODA zrzesza 114 krajów. Zarejestrowanych jest w niej ponad 130 tys.
łódek, co oznacza, że Optimist jest najpopularniejszą klasą na świecie ...   :-)

HISTORIA PSKO
Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist zostało założone 01.05.1993 w Gdyni przez
grupę entuzjastów Optimista na czele z wieloletnim jej przedstawicielem we władzach żeglarskich - Andrzejem Lutomskim -trenerem Arki Gdynia, wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw
Polski.   Pierwszym Prezydentem NSKO w 1993r. został Henryk Skórzak ze SWOS’u Warszawa, którego syn - Tomek Skórzak został Mistrzem Polski w 1989r. Kolejnym Prezydentem został
Tomasz Rudawski także ze SWOS’u Warszawa. Jego syn Marcin Rudawski w 1994 też został
Mistrzem Polski. Następnie Prezydentem został Jacek Pasternak z YKP Warszawa - jego syn
Aleksy żeglował w czołówce polskiego Optimista. W 1999 Prezydentem został wybrany Piotr Winkowski Warszawa - Mistrz Europy w windsurfingu, poligraf. Jego syn Jakub Winkowski w 2000
roku zdobył tytuł Mistrza Polski. W 2012 roku, Prezydentem został wieloletni członek Zarządu
NSKO, Tomasz Figlerowicz. Wtedy też stowarzyszenie zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist (PSKO), łącząc w ten sposób pierwszą nazwę Polski Związek Klasy Optimist,
z późniejszą nazwą Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Zarząd PSKO tworzyło zawsze
grono wybitnych trenerów klasy Optimist, jak i rodziców zangażowanych w kariery swoich dzieci.
Klasa Optimist, w dużym stopniu, dzięki programowi Nivea Błękitne Żagle, realizowanemu w latach 2001-2012 z inicjatywy Zbigniewa Malickiego oraz ówczesnego prezesa Nivea Polska,
Hansa Jürgena Stütinga, szybko urosła z kilkuset, do kilku tysięcy żeglarzy starujących regularnie
w regatach żeglarskich. Każdego roku organizowanych jest ponad 50 regat ogólnopolskich. Istnieje również ogromna rzesza UKS - Uczniowskich Klubów Sportowych, posiadająca ponad 2500
optimistów, szkoląca przyszłych następców medalistów Olimpijskich. Zarząd PSKO jest wybierany
co 3 lata. Członkowie pracują społecznie dla popularyzacji żeglarstwa wśród młodzieży do 15 lat.
PSKO układa kalendarz sportowy klasy Optimist w Polsce, prowadzi ranking Pucharu
Polski dla ponad 800 zawodników Grupy
A i B. Ustala zasady rywalizacji w klasie
Optimist. Organizuje Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy i nominuje na te
regaty. Wydaje i drukuje Informator i plakat z Kalendarzem Regat. Współpracuje
z Polskim Związkiem Żeglarskim konsultując swoje poczynania. Prowadzi stronę
internetową. 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.
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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.
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, przy   dziale 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 wyszkolenia za  
   wodników umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi załogami na świecie
3. eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci
     i młodzieży, elementów wychowawczych  
     i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności swoich członków,
4.  współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk
     żeglarskich.
Jak osiągamy założone cele?
1. prowadzimy szkolenia i organizujemy regaty żeglarskich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
2. prowadzimy wymianę doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz współpracujemy z międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy,
3. śledzimy tendencje rozwojowe tej klasy w aspekcie rozwiązań technicznych, eksploatacyjnych,
organizacyjnych i metodyki szkolenia,
4. prowadzimy działalność informacyjną i wydawniczą,
5. ścisła współpracujemy z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie programów szkoleniowych
i startowych, oraz finansowania przedsięwzięć programowych
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Puchar
Zatoki Puck
01-03.V.
Puck
Puchar
YKP Gdynia
16-18.V.
Gdynia
Puchar
Mariny Kamień Pomorski
30.V.-01.VI.
Kamień Pomorski
Puchar
Trzech Ryb
19-21.VI.
Giżycko
III Eliminacja OOM
25-27.VII.
Charzykowy
Srebrny Żagiel Optimista
01-03.VIII.
Kiekrz
Finał
Energa Sailing Cup
29-31.VIII.
Sopot
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Drodzy Optimiściarze :-)
Wita NAS kolejny sezon zabawy i rywalizacji na najlepszej łódce świata - optimiście.  Mam nadzieję i NAM wszystkim życzę, aby ten sezon był równie udany.
Rok ubiegły to oczywiście sukces Polski na Mistrzostwach Europy i złoto Tytusa, ale też i wspaniałe występy reszty
naszej Kadry, Mistrzostwa Świata też udowodniły, że jesteśmy
bardzo widoczni w krainie OPTIMISTA.
Na podwórku krajowym to w grupie A dominacja
YKP Gdynia - medale OOM Oli i Mikołaja, zwycięstwo podczas
Drużynowych Mistrzostw PSKO, w grupie B wygrana Michała
Krasodomskiego z YKP Gdynia przed Jakubem Gołębiowskim
z SSW MOS IŁAWA i Sławkiem Kapałką również z YKP Gdynia,
pierwsza dziewczyna to Zuzia Szadziul z YKP Gdynia, w  grupie  
C  wygrana rankingowa Gutka Micińskiego YKP Gdynia, przez
Mateuszem Gigielewiczem z Bazy Mrągowo i Jankiem Gierzyńskim z Zatoki Puck, w dziewczętach pierwsza Pola Dzik SSW
MOS IŁAWA
Rok 2013 to nowy program Energa Sailing zaoferowany przez Polski Związek Żeglarski - udany system rywalizacji
wraz z programem stypendialnym, oraz ogólnopolskim programem szkolenia najmłodszych. Chciałbym również podkreślić
coraz lepszą współpracę z PZŻ.
Moi drodzy, żyjemy w kraju producentów super łódek
i żagli do OPTIMISTA, najlepszych trenerów, zawsze życzliwych
sympatyków oraz osób Wam najbardziej oddanych - WASZYCH
RODZICÓW. Dlatego,  tak jak w roku ubiegłym, jestem spokojny
o wyniki jakie będziecie osiągać. Będziemy czynili wszystko co
w naszej mocy, aby WAS wspierać w ich osiąganiu, program
Reprezentacja PSKO pracuje pełną parą, zmieniliśmy regulamin współzawodnictwa, staramy się o sponsorów, nie martwcie
się będziemy trzymać za Was kciuki. Za Was WSZYSTKICH.
Proszę, abyście pamiętali że Zarząd PSKO jest Wam zawsze
życzliwy i pomocny.
Do zobaczenia na regatach:
TOMASZ FIGLEROWICZ - PREZYDENT PSKO
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foto A. Komorowski

ENERGA SAILING 2013’

KLASA OPTIMIST

jednoosobowa klasa międzynarodowa dla dzieci do 15 lat

długość - 2,3 m
szerokość - 1,13 m
powierzchnia żagla - 3,5 m2
waga kadłuba - 35 kg

Zapraszamy wszystkich
chętnych do przystąpienia
do naszego stowarzyszenia

Zarząd PSKO:

Prezydent

Vice Prezydent

Skarbnik

Tomasz Figlerowicz

Przemysław Struś

Arkadiusz Lenkowski

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

pstrus@gmail.com
tel. 509 858 554  

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

foto: A. Komorowski

PSKO
Al. Jana Pawła II 13D
81-345 Gdynia
NIP 586-19-97-983
konto: 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
KRS 0000112518

Adres korespondencyjny / biuro:
PSKO
ul. Gryfitów 1
72 - 400 Kamień Pomorski
email: biuro@optimist.sails.pl
www.optimist.sails.pl
www.facebook.com/optymist

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Paweł Placzke

Barbara Dziekańska

Arkadiusz Komorowski

p_p@poczta.onet.pl
tel. 666 824 175

basiapol15@o2.pl
tel. 508 320 554  

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST
foto: N Martinez
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Skład Kadry Narodowej Juniorów
Polskiego Związku Żeglarskiego
Optimist 2014
foto: A. Komorowski

Komisja Rewizyjna

foto: A. Komorowski

Przewodnicząca

Członek

Katarzyna Dzik

Dariusz Dołęga

Artur Wróblewski

kasia@dzik.pl
tel. 781 448 300  

d.dolega@onet.pl
tel. 501 457 106  

r2d2@lingoteka.com.pl
tel. 603 886 002

Mierniczy klasy

Jerzy Miśków
opticup@opticup.com.pl
tel. 601 453 077
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Członek

Pragniemy przypomnieć, że członkowstwo
w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Optimist
jest  obowiązkowe dla każdego zawodnika
uczestniczącego w regatach klasy Optimist.
Roczna składka za 2013 rok wynosi:
50 zł dla każdego zawodnika
100 zł dla dorosłego
UWAGA: osoby dorosłe po złożeniu deklaracji
członkowskiej i po przyjęciu w poczet członków
PSKO zobowiązane są, zgodnie z uchwałą WZC,
do jednorazowego
uiszczenia wpłaty w wysokości 50,00 PLN
( oprócz wymaganej składki rocznej ).
Wpłaty wyłącznie na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
15 1090 1737 0000 0001 0479 7869

Dziewczęta:
1. Szmit Julia
2. Łozak Kinga
3. Gołębiowska Wiktoria
4. Manikowska Michalina
5. Dzik Hanna
6. Dzik Barbara

MBSW UKŻR Niegocin
MBSW UKŻR Niegocin
MOS Iława
JKW Poznań
YKP Gdynia
YKP Gdynia

trener: Barbara Dziekańska
trener: Barbara Dziekańska
trener: Marek Karbowski
trener: Tomasz Figlerowicz
trener: Przemysław Struś
trener: Przemysław Struś

Chłopcy:
1. Butowski Tytus
2. Staniul Mikołaj
3. Szmit Filip
4. Bykowski Krzysztof
5. Głogowski Adam
6. Wałczyk Bartosz
7. Abramowicz Maciej
8. Malinowski Piotr

YKP Gdynia
YKP Gdynia
MBSW UKŻR Niegocin
UKŻ Opti Kamień Pomorski
YK Stal Gdynia
ChKŻ Chojnice
MBSW UKŻR Niegocin
MOS Iława

trener: Przemysław Struś
trener: Przemysław Struś
trener: Barbara Dziekańska
trener: Arkadiusz Lenkowski
trener: Marek Kreft
trener: Mirosław Laskowski
trener: Barbara Dziekańska
trener: Marek Karbowski
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LEDRO
Drużynowe Mistrzostwa Europy - 2013’
Trener Mirosław Laskowski

W dniach 20-25 sierpień odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Mistrzostwa Europy 2013 organizowane już cyklicznie w malowniczej miejscowości Ledro. Na starcie do rywalizacji stanęło 15 drużyn reprezentowanych przez najlepszych żeglarzy w poszczególnych
krajach. Nominację do reprezentacji Polski po 5 dniowym okresie długich treningów i   przygotowań w Charzykowy wywalczyli: Damian Kosmalski( CHKŻ Chojnice) , Wiktoria Gołębiowska (MOS Iława), Wiktor Kamiński (YKP Gdynia), Piotrek Malinowski (MOS Iława), Hanna Dzik (YKP Gdynaia).   Trenerami byli Mirek Laskowski i Karol Jączkowski (CHKŻ Chojnice).
Treningi miały na celu
przygotować zawodników pod
kątem Mistrzostw, w tym żeglowania w drużynie, oraz
poprzez
odpowiednio
zorganizowany czas na brzegu
w formie zabaw i gier zespołowych, integrowało i ułatwiało komunikację zawodnikom.
Od
pierwszego
dnia
treningów, można było zaobserwować ogromną motywację i chęć do pracy. Z każdym
dniem
optimisciarze
uczyli się kolejnych zagrań,
które później z dużą śmiałością wykonywali podczas Mistrzostw. Wszyscy wiedzieli, że każdy z treningowych wyścigów jest dla nich sprawdzianem, który prowadził do wyłonienia reprezentacji.
Po przyjeździe trenerzy na miejscu zorganizowali trening z reprezentacją Hiszpanii, która
uchodziła za jedną z najsilniejszych reprezentacji. Nasza drużyna radziła sobie bardzo dobrze, co było
pozytywnym bodźcem przed rozpoczęciem Mistrzostw. Nie zabrakło czasu na to, żeby wykąpać się w  jeziorze, przejść paradą, która była elementem otwarcia mistrzostw i zregenerować się przed zawodami.
Pierwsze dwa dni   same zwycięstwa, poza jednym bardzo wyrównanym wyścigiem
ze SLO, tym samym nasza reprezentacja prowadziła po rundzie „każdy z każdym”. Na uwagę zasługuje fakt, że nie zawsze wyścigi układały się pomyśli drużyny, natomiast konsekwencją, determinacją i odważnymi zagraniami wcześniej wytrenowanymi potrafili odwrócić losy pojedynków, co zostało zauważone przez licznie zgromadzonych kibiców obserwujących regaty.
Kolejny dzień to walka o półfinały i zaczęły się schody. Rola liderów w klasyfikacji
spowodowała olbrzymi stres, bo każdy wyścig był na wagę wejścia w strefę do walki medalowej. Zaczeliśmy od przegranej i ponownie porażka. Na odprawach z sędziami, arbitrzy zwracali uwagę, żeby pomimo posiadania prawa drogi dać czas i miejsce do ustąpienia, natomiast na
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wodzie emocje brały górę. Często dochodziło do kontaktu między zawodnikami, czasem w kilku
miejscach przed startem jednocześnie. Sędziowie potrzebowali oczu wokół głowy, często wynikiem
były niezrozumiałe decyzje. Były ogromne emocje, łzy i brak odwagi na kolejne wyścigi, następnie
ogromne radości. Na przełamanie zwycięski wyścig z Holendrami, który potraktowaliśmy bardzo
osobiście ;) Spadliśmy w klasyfikacji na 6 miejsce i znaleźliśmy się poza finałami. Lody, karuzela,
regeneracja i walka do końca o miejsca 5-9. Już przy mniejszym stresie, ale przy olbrzymich emocjach i po dobrym zespołowym żeglowaniu, gdzie stanowiliśmy kolektyw zakończyliśmy Mistrzostwa na 6 miejscu!
Na koniec chciałbym podziękować rodzicom i zawodnikom za rezygnację
z Finału Energii i reprezentowanie kraju na
Drużynowych Mistrzostwach Europy. Należy podkreślić że drużyna została wybrana
z wąskiego grona zawodników co spowodowało później, iż byliśmy wielką sensacją
tych Mistrzostw w kraju i na miejscu.
ML

Piątka na Ledro
Hania Dzik POL 1667
Niedawno wróciłam z Drużynowych Mistrzostw Europy . Reprezentowałam Polskę razem
z Damianem Kosmalskim, Wiktorią Gołębiowską, Wiktorem Kamińskim, Piotrkiem Malinowskim.
Trenerami byli Mirek Laskowski i Karol Jączkowski, którzy świetnie wszystko zorganizowali. Najpierw odbyło się zgrupowanie w Charzykowach. Trenowaliśmy 5 dni i uważam, że bardzo nam to
pomogło. Nauczyliśmy się wielu pomocnych rzeczy, które na regatach nieraz wykorzystywaliśmy.
Na treningach towarzyszyli nam: moja siostra Basia, Weronika Janowska i Mateusz Kruczyński
z Opti a pod koniec zgrupowania dołączył Bartek Wałczyk. Oprócz pracowitych godzin na wodzie
spędziliśmy wspaniale czas na lądzie. Myślę, że przez ten czas kiedy bawiliśmy się w chowanego,
graliśmy w rugby, biorąc udział w karaoke czy po prostu rozmawiając bardzo się ze sobą zżyliśmy,
co niezmiernie pomagało nam na wodzie.
Podróż minęła nam dość szybko i wesoło. Śpiąc, wygłupiając się i dokarmiając wróble
nawet nie zorientowaliśmy się, że dojechaliśmy.
Słyszałam, że Ledro jest piękne, ale nie spodziewałam się, że aż tak! Nieduże jeziorko
z niesamowicie czystą wodą położone dość wysoko w górach.
Zarezerwowaliśmy łódki i ponton poczym pojechaliśmy do hotelu.
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Zostaliśmy zakwaterowani
w dość dobrym miejscu. Zdążyliśmy
się rozpakować i odświeżyć przed
treningiem. Okazało się, że schodzimy wraz z Hiszpanami. Krótka
rozgrzewka, następnie start z bramy
i halsówka na ponton i tak w kółko.
Szczerze mówiąc „jechaliśmy” Hiszpanów jak chcieliśmy   Tego dnia
zdążyliśmy się jeszcze wykąpać
w jeziorze, przejść paradą, zjeść kolację i położyć się spać.
Następnego dnia czekała
na nas odprawa z sędziami i wyścigi. Po sprawdzeniu rozpiski szybkie
zrobienie łódek i ostatnie wzkazówki od trenera. Pierwszy wyścig lekki stres ale rownież determinacja. Wyścig z Wielką Brytanią. Po starcie było ciężko ale na mecie wygrana. Podobnie z Izraelem.
Włosi, na trójce przegrywamy 3:0, było ciężko ale wygraliśmy dzięki zachowaniu zimnej krwi i trzeźwemu myśleniu. Następna Turcja.
Po starcie 4:0 tak samo na jedynce.
Wiktoria dostała za zadanie spowolnić rywali co zrobiła koncertowo.
Bez najmniejszego problemu woziła
czterech Turków jak chciała. Słowenia nasz pierwszy przegrany mecz.
Minimalnie, ale przegrany. Odprawa z trenerami, omówienie błędów
i szybki powrót do formy. Ostatni
wyścig tego dnia z Grecją wygrany!
Tego dnia późno zeszliśmy z wody,
więc zaraz po przyjeździe do hotelu,
zjedzeniu pysznej kolacji położyliśmy się spać.
Drugi dzień. Znowu odprawa z sędziami, przygotowanie łódek i rozmowa z trenerami.
Wyścigi wygrywane jeden po drugim. FRA, SZWE, FIN i NED. Porażka z Niemcami, ale szybka motywacja i kolejne zwycięstwa z Rosją, Belgią i trudny wyścig z Hiszpanią oczywiście również wygrany. W sumie weszliśmy
do ósemki z pierwszego miejsca!
Pełni optymizmu i energii namówiliśmy trenera na lody w Rivie. Udany
dzień na wodzie jak i na lądzie.
Trzeci dzień, dużo stresu.
Staraliśmy się nad nimi panować
ale nie do końca nam się to udawało. Pierwszy przegrany wyścig,
potem drugi i trzeci, mała kłótnia,
dziwne i niezrozumiałe kary dla nas.
Załamaliśmy się. Nikt nie chciał płynąć kolejnego wyścigu. Po odprawie
z trenerem wpuściliśmy naszego
„Jocker’a” (Maliniaka). Kolejne przegrane. Z powrotem weszłam ja. Nie mieliśmy nic do stracenia. Mniej stresu i od razu wygrana z Holendrami, lecz przegrana z Niemcami i koniec wyścigów. Spadliśmy na miejsce 6. Niedużo brakowało nam
do pierwszej czwórki. Wystarczyło wygrać z Rosją. No trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
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Aby się odstresować poszliśmy na karuzelę, na lody i pojechaliśmy do hotelu,żeby mieć
siłę na dalsze wyścigi.
Czwarty dzień. Finały. Sędziowie zmienili trochę format regat. Ścigaliśmy się od zera
1-4, 5-9 i dalej. Dwie przegrane ze Szwecją i Niemcami ( znowu!) i dwie wygrane z Holandią
i Włochami. Ostatni wyścig z miejscowymi był naprawdę emocjonujący. ITA prowadzi 3:0 tuż
przed końcem wyścigu. Ich trzeci zawodnik (Włoch w goglach) przekroczył linie mety, po czym
Kosmal złapał go na karę a on ją przyjął i przepłynął drugi raz linię. Dzięki Włochowi w goglach
wygraliśmy ten mecz oraz zajęliśmy 6 miejsce ogólnie! Tego dnia również pojechaliśmy na karuzelę. Mieliśmy też wybrać się do Rivy na fajerwerki, ale niestety padał deszcz... Chociaż nasze plany się nie powiodły i tak spędziliśmy miło czas grając w karty, mafię i wspólnie żartując.

Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy w podróż powrotną (niestety bez Wiktora, który
pojechał z rodzicami). Droga była dość ciężka. Staliśmy w korku przed Monachium ok.  2 godzin.
Reszta drogi minęła dużo szybciej i w Chojnicach byliśmy ok 5 nad ranem.
Wyjazd bardzo mi się podobał. Polubiłam się z resztą drużyny. Trenerzy i pani Lucyna
(żona trenera Mirka) o wszystko zadbali i wszystko świetnie zorganizowali. Ledro jest piękne i mam
nadzieję jeszcze tam wrócić.
pozdrawiam: Hania Dzik POL 1667

21

Trener ChKŻ Chojnice - Mirosław Laskowski

OPTIMIST - przygoda i wspomnienia

które dają nam dużo radości czy to dla trenera, rodziców, przyjaciół. A chwilę spędzone na wodzie
i lądzie są bezcenne dla każdego. Bo one dają nam silę i motywację do dalszych działań , aby wspinać się na szczyt swoich i wychowanków  marzeń.
Czy na dobre odchodzę z Optimista tego nie wiem, ponieważ myślę ze będę służył pomocą i doświadczeniem, które przez te lata zdobywałem w tej klasie regatowej. Moja praca z żeglarstwem będzie trwała.  Bo nowe wyzwanie, a może powrót do klasy Laser, gdzie mam zamiar
z zawodnikami stworzyć coś nowego. Teraz czekają nas intensywne przygotowania bo jak wiemy
w klasie Laser bez przygotowania kondycyjnego nie ma co robić, a wręcz przeciwnie można sobie
zrobić krzywdę.  A później przyjdzie czas na wodę i ciężką pracę.  
Podziękowania dla rodziców, trenerów, przyjaciół oraz zawodników, z którymi miałem
możliwość współpracować.

Po 12 latach żegnam się z klasą Optimist. Pracując z zawodnikami Chojnickiego Klubu
Żeglarskiego i Kadrą Narodową  w klasie OPP byłem trenerem na Mistrzostwach Świata , Mistrzostwach Europy i Drużynowych Mistrzostwach Europy ,  Drużynowych Pucharach Europy w Berlinie, Wenecji i Drużynowych Klubowych Mistrzostwach Europy. Zdobywaliśmy medale każdej rangi
i  nie będziemy ich liczyć, bo to nie jest najważniejsze. Ważne, że są wspomnienia jak grano nam
Mazurka Dąbrowskiego i chwile spędzone z zawodnikami . Udało nam się zbudować taki system,
który doprowadził nas do Najwyższych Sukcesów. Zawodnicy, których trenowałem zdobyli wszystkie medale zaczynając od MP, a kończąc na MŚ. Teraz to czołowi zawodnicy na klasach przygotowawczych i olimpijskich. Dziękuję za mile spędzony czas i niezapomniane chwile z zawodnikami
naszego klubu, Nivea Team Poland:
Karol Jączkowski , Kacper Ziemiński, Asia Maksymiuk, Wojtek Chamier- Cieminski, Filip Florek, Ewa
Szczęsna,  Zuzanna Rybicka , Magda Kwaśna, Marcin Urbański , Marcin Pilarczyk , Michał Skrzypkiewicz, Łukasz Wyrowiński, Bartosz Wałczyk , Damian Kosmalski, Wojtek Lipke , Karolina Knapik.
Medaliści
imprez
mistrzowskich,
którzy
nie
byli
w
Nivea
Team
Poland:
Asia Henschke, Mikołaj Lahn, Piotr Staszewski, Michał Staszewski, Konrad Zagozda, Jakub Klajna, Bartosz Bocian, Artur Libera, Jędrzej Klepin, Robert Szpuła, Marta Boryczko, Hanna Romanowska, Wojtek Miszewski, Marta Boryczko, Kamil Jączkowski, Bartosz Bocian , Michał Pilarczyk, Patryk Kosmalski, Mikołaj Bartkowski, Mateusz Ciechacki,
oraz zawodnikom, którzy zdobywali wysokie miejsca, a nie zdobyli medali, a przeżyli wspaniałą przygodę żeglarską. Przeżyliśmy mnóstwo przygód czy to na wodzie czy na lądzie.
Ale co było ważne to uśmiech u dzieci i to bez różnicy czy wygrywały czy nie. Każdy dzień dawał nam coś nowego, a minęło aż dwanaście lat. Do dnia dzisiejszego uczę się pracy z dziećmi,
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Do zobaczenia na wodzie.
Mirek Laskowski
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CHORWACJA 2013’
Weronika

Podczas listopadowego zgrupowania w Chorwacji
mieliśmy okazje potrenować na różnych warunkach wiatrowych z zawodnikami z Chorwacji oraz
kilku klubów z Polski.  Zgrupowanie odbywało się w dwóch miejscach: na wyspie Mali Losinij i w Zadarze. Na  treningach doskonaliliśmy pływanie w warunkach silnowiatrowych, na sporej adriatyckiej
fali, ćwiczyliśmy więc wylewanie wody na halsówce, balastowanie, dopracowaliśmy prowadzenie
łódki na kursach pełnych ( co chyba najważniejsze)  oraz pracę na fali. Podczas jednego z wyścigów
zdarzyła się zabawna sytuacja, jeden z naszych kolegów zdziwił się nieco, gdy stawiał łódkę po
przewrotce. Okazało się, że ma w niej pasażera „ na gapę” – małego żółwia morskiego.
W sumie w Chorwacji wzięliśmy udział w trzech imprezach, na których nasz kraj pokazał się z dobrej strony. Po pierwszym dniu na regatach w Mali Losinij Filip Szmit z Giżycka zajmował pierwsze
miejsce na wynikach. Ostatecznie zajął bardzo wysokie, 7 miejsce. Niestety wiatr dochodzący do
8 bft i  3-metrowe fale nie pozwoliły mu utrzymać prowadzenia.
Podczas  regat w Zadarze odbyły się 3 wyścigi, które rozegrano pierwszego dnia. W każdym biegu pierwsze miejsce zajmował Polak! W pierwszym wyścigu był to Mikołaj Silny z Kamienia
Pomorskiego, w drugim- Krzysiek Bykowski także z Kamienia, a w trzecim - Julka ( Julian) Szmit
z Giżycka. Drugiego dnia nie puszczono wyścigów z powodu małego wiatru. Nie zeszliśmy na
wodę, ale na brzegu czas umilała nam gra w ziemniaka.
W Zadarze odbyły się również regaty zwane II Polskim Pucharem Zadaru, w którym wystartowało 29 Polaków. Imprezę zorganizowali trenerzy: Tomasz Figlerowicz, Basia Dziekańska,
Arek Lenkowski i Arek Komorowski. Odbyło się sześć wyścigów. Zwyciężyła Julka Szmit. Na koniec
wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Później odbyły się regaty „Kup Kresevana”, w których drugie miejsce zajął Filip Szmit,
a trzecie Krzysiu Bykowski. Reszta Polaków również zajęła wysokie miejsca.
Na treningach podczas zgrupowania w Zadarze ćwiczyliśmy sporo taktyki i techniki, często łączyliśmy się z innymi klubami żeby potrenować w większej grupie i przyłożyć się do innych zawodników.
Na brzegu też się nie nudziliśmy. Codziennie wstawaliśmy o 8.00 i szliśmy na poranny rozruch.
Czasem tylko biegaliśmy i się rozciągaliśmy, ale najbardziej podobały nam się te, na których graliśmy w nogę, zbijaka albo ziemniaka.
W Mali Losinij robiliśmy sami śniadania i kolacje. Naszym ulubionym daniem stała się pomidorowa z kartonu ( bardzo dziękujemy rodzicom Kuby ) Podczas wszystkich śniadań w Zadarze
zjedliśmy razem chyba z tonę kanapek z nutellą. Przez całą drogę do Chorwacji i z powrotem oglądaliśmy filmy i graliśmy w Tekena. Tymon non stop powalał nas swoimi ripostami i przemyśleniami.
Było bardzo wesoło i mam nadzieję, że trener zabierze nas kiedyś jeszcze nad otwarty Adriatyk
i  uda nam się zabrać jeszcze więcej pomidorowej ...

Wera albo jak to mówili Chorwaci, Nika
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Przyznam się od razu, że nie wiem jak zacząć, więc może
najpierw szybko się przedstawię; mam na imię Wiktoria (Wydra)
i mam 15 lat. Moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się kiedy miałam 9 lat, czyli uprawiam ten sport już 6 sezonów. Niestety mój wiek
oznacza koniec z Optimistem i przesiadkę na większą łódkę.
Trudno było mi się pogodzić z nadchodzącym finiszem mojej „optimiściarskiej” kariery, a im więcej o tym myślałam, tym gorzej mi się
pływało. Bałam się, że na koniec nic nie osiągnę i odejdę rozczarowana swoimi rezultatami . Jednak wbrew moim oczekiwaniom,
ostatni sezon okazał się być najbardziej owocnym ze wszystkich.
Zaliczyłam kilka bardzo dobrych startów, w tym również brąz na

Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Zdobycie brązu
było dla mnie niesamowitym
przeżyciem, ale kosztowało
mnie to wiele wysiłku, ciężkiej pracy a przede wszystkim stresu. Już od samego przyjazdu do Dobrzynia nad Wisłą, gdzie odbywały się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013 w żeglarstwie, bardzo się denerwowałam. Wiedziałam, że w tym
sezonie są to dla mnie najważniejsze regaty – ostatni start na OOM. Na szczęście piękna pogoda
i dobre warunki pozwoliły na jakiś czas zapomnieć o stresie związanym z zawodami.  Pierwsze dwa
dni ściągania upłynęły przy słonecznej pogodzie i słabo-umiarkowanych wiatrach. Trzeciego dnia
ochłodziło się, zrobiło bardziej pochmurnie i zwiększyła się siła wiatru. Pierwsze wyścigi nie poszły
po mojej myśli – byłam spięta i za bardzo kombinowałam. Może zabrakło też trochę szczęścia
bo wiatr wiał tylko wybranym. Ale od pierwsze dnia, od pierwszego wyścigu poprawiałam swoją
pozycję zaliczając także wygrane wyścigi i miejsca 2 i 3. Przed ostatnim dniem i przed ostatnim
wyścigiem zajmowałam 3 miejsce z jednym punktem przewagi nad koleżanką z Iławy ale i z niewielką strata do drugiego miejsca. Popołudnie, noc i poranek poprzedzające ostatni start było dla
mnie niewyobrażalnym stresem związanym z możliwą utratą miejsca na podium ale także z szansą
na awans – wtedy jednak dałabym wszystko za odwołanie ostatniego Wyścigu.  Ostatniego dnia
rozegrany został tylko jeden finałowy wyścig, czyli tak zwane być albo nie być. Z początku mocno
się rozwiało, więc trochę się przestraszyłam, że ukończę wyścig na słabym miejscu bo nie jestem
najlepsza przy silnych wiatrach. Bałam się falstartu, a starty generalnie były trudne bo ze względu
na prąd Wisły linia startu ustawiała się w soczewkę i niektórzy z nas po prostu dryfowali na OCS
(zaliczyłam taka głupią wpadkę dwa dni wcześniej) – dlatego bardzo się pilnowałam. I pilnowałam
Wiktorii, która była tuż za mną na czwartym miejscu. Pierwszy start i generał i od razu czarna flaga.
Wtedy stres sięgnął zenitu. Powtórzony start zaliczyła czysto. Na moje szczęście, tuż po starcie
wiatr siadł i jeszcze wyszło piękne słońce.  Do połowy wyścigu pilnowałam tej drugiej Wiktorii, z Iławy – ale zorientowałam się, że  ucieka mi czołówka. Odpuściłam więc pilnowanie i ruszyłam do mety
odrabiając jeszcze kilka miejsc. Ostatecznie udało mi się utrzymać trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej. Po przecięciu linii mety momentalnie skończył się cały stres. Była to chyba największa
ulga w moim życiu.  Później już tylko zostało mi się cieszyć sukcesem. Moje pierwsze kółka olimpijskie dały mi wiarę w siebie i motywację do osiągania coraz lepszych wyników.
Na koniec chciałabym podziękować trenerom, bez których pomocy nie osiągnęłabym
takiego wyniku. Oczywiście, największe podziękowania należą się mojemu trenerowi, Jerzemu
Jodłowskiemu, jednak również jestem bardzo wdzięczna trenerowi Arkowi Lenkowskiemu, który
zawsze służył mi dobrą radą i dał nadzieje na dobry wynik.  Tym, co najbardziej przyczyniło się do
mojego sukcesu, były treningi w Kamieniu Pomorskim z trenerem Przemkiem Strusiem i kolegami
z YKP Gdynia. Tak więc  ogromnie dziękuję trenerowi Przemkowi!
Wiktoria Wróblewska POL 1560
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DOBRZYŃ n. WISŁĄ
ŻEGLARSTWO; klasa OPP
Chłopcy:

1.
2.
3.

Mikołaj Staniul - YKP Gdynia
Marcin Urbański - ChKŻ Chojnice
Michał Sawicki - YKP Gdynia

1.
2.
3.

Aleksandra Melzacka - YKP Gdynia
Julia Szmit - MBSW UKŻR Niegocin
Wiktoria Wróblewska - UKS FIR Wwa

Dziewczęta:
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“Horyzonty Żeglarskie
2013″
nominacja Krzyśka Bykowskiego

PŁYWAĆ SZYBKO :-)
sezon 2013’

Krzysztof Bykowski to czołowy zawodnik klubu, trenujący pod kierunkiem trenera Arkadiusza Lenkowskiego. Rokuje wysokie osiągnięcia w klasie optimist
w roku 2014. Wśród jego   dotychczasowych osiągnięć
należy wymienić: piąte miejsce wśród zawodników
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,   Finalista i Laureat Energa Sailing Cup, Członek Kadry Narodowej Grupy B oraz Członek Kadry Polskiego Stowarzyszenia
Klasy Optimist. Otrzymał On nominację w konkursie
“Horyzonty Żeglarskie 2013″
w kategorii “Nadzieja”.
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
w Szczecinie.
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Sezon żeglarski 2013 właśnie dobiegł końca. Pomimo tak wielu rozegranych imprez ciągle czujemy ten niedosyt. Na szczęście nadchodzi zima, a wraz z nią narty, snowboard i oczywiście
bojery. Wracając do optimista! Był to nasz drugi, a zarazem najbardziej do tej pory, udany sezon.
Już w marcu we Włoszech na meetingu świetnie się zaprezentowaliśmy: Filip w grupie Cadetti zajął
pechowe 4 miejsce- wygrał ponad połowę rozegranych wyścigów, a ja ostatniego dnia ścigałam się
w złotej grupie. Od razu po tym Puck… Drugie eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy… Mimo
wielkiego stresu zajęliśmy dobre pozycje, a co za tym idzie, sporo punktów które umożliwiają reprezentację Polski na Mistrzostwach. Następna eliminacja: GIŻYCKO. Super, że mogliśmy ścigać się
z najlepszymi na naszym akwenie. W końcu to tutaj się wychowaliśmy i wszystkiego nauczyliśmy.
Mistrzostwa Europy, bo te najbardziej nas interesowały, zbliżały się wielkimi krokami. Z regat na regat napięcie miedzy zawodnikami rosło, a o tym kto się dostanie zadecydowała ostatnia eliminacja

Mój sezon był udany :-)
... i Jego też

Mój sezon był udany :-)
... i Jej też

Filip Szmit POL 1747

Julia i Filip - zawodnicy MBSW UKŻR Niegocin
z trenetrem klubowym Basią Dziekańską

Julia Szmit POL 1216

i powinniśmy być przede wszystkim skupieni i zrelaksowani. Popołudniowe zabawy na basenie
i trampolinach dobrze nam zrobiły. Pomogły nam się odstresować. Przez 6 dni ścigaliśmy się przy bardzo słabym wietrze na jeziorze Balaton. Imprezę skończyłam na satysfakcjonującej mnie 13 pozycji.
Następnymi ważnymi regatami była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. W tym roku odbyła się
w Dobrzyniu, a ścigaliśmy się na Wiśle. Właśnie tam wychowywał się Łukasz Przybytek, który
reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Warunki bardzo nam sprzyjały, dlatego tak dobrze wypadliśmy: zdobyłam srebrny medal, a Fifi jak zwykle krok za podium - 4 miejsce.
Wakacje zakończyliśmy startem w Energa Sailing Cup w Spocie. Najlepsza czterdziestka polskich
optimiściarzy walczyła o stypendia od 3-15 tys. złotych. Mimo ciężkich warunków, morskiej fali
i nieregularnego wiatru, Filip wygrał regaty zdobywając  6 000 zł. Wyprzedził mnie tylko o jeden
punkt w ogólnym rankingu Energa. Jak zwykle podzieliliśmy się wygraną kupując wspólny sprzęt.

foto: T. Szmit
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w Kamieniu Pomorskim. Zajęłam 5 miejsce po podsumowaniu wszystkich imprez,
co dało mi możliwość startu
w Mistrzostwach Europy. Niestety Filipa dzielił tylko jeden
punkt i byłby w reprezentacji.
Zbliżał się koniec czerwca. Wraz
z trenerem Tomkiem Figlerowiczem i resztą reprezentacji
wyruszyliśmy na najważniejszą
dla nas imprezę roku. Tak długo
oczekiwane regaty okazały się
być jak każde inne. Panowała
trochę luźniejsza atmosfera, bo
w końcu to Mistrzostwa Europy

Oprócz regat w Polsce, startowaliśmy w wielu imprezach zagranicznych. W tym sezonie byliśmy
dwa razy we Włoszech, dwa
razy w Niemczech i niedawno
wróciliśmy z Chorwacji. Byliśmy
tam pierwszy raz. Dzięki wyścigom z zawodnikami z innych
krajów z roku na rok nabieramy większej wprawy i precyzji.
Mamy większe doświadczenie
i poznajemy nowych ludzi. Teraz
czeka nas tylko przygotowanie
bojerów i nart, bo w pierwszy
tydzień ferii wraz z Panią Basią wyjeżdżamy na stoki ...

foto: T. Szmit
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Wielki finał - Nasz Sopot :-)

Dostała się do niego na 8 czy 9 miejscu. Finał to wielka frajda –
piękne słońce, umiarkowany i w miarę stabilny wiatr no i tłumy

Ostatni kurs z wiatrem ...
Wiktoria Wróblewska POL 1560

Trzy dni emocji, świetnej zabawy, pięknej pogody i mnóstwo pozytywnej Energii - to na Nas czekało
w Sopocie . Zakończył się Wielki Finał Energa Sailing
Cup. Były to piękne dni, które spędziłem w doborowym
towarzystwie, za co serdecznie dziękuję Ali, Darkowi,
Ani i Adzie. Atmosfera wspaniała, towarzystwo Polskich
Olimpijczyków, znane postacie świata sportu i polskiego
żeglarstwa: Gutek, Staniul, Życki, Myszka, Miarczyński,
Przybytek, Kołodziński ... i wielu, wielu innych, których
nie sposób wymienić, trzeba tam było po prostu być.
Na sopockim molo czuć było atmosferę rywalizacji i wielkiego, wielkiego sukcesu. Po
prostu marzyłem o takim Finale. Organizacja tej imprezy przerosła nasze oczekiwania. Wszystko dopięte było na ostatni guzik. Fantastyczny komentarz Dominika Życkiego - Naszego Olimpijczyka w duecie z Redaktorem Naczelnym Miesięcznika Żagle Waldemarem Heflichem był
kwintesencją tej imprezy. Nowatorskie rozwiązania techniczne umożliwiały także internautom
obserwacje całego wydarzenia. Tłumy ludzi z całej Polski podziwiały naszych giżyckich żeglarzy.
W Wielkim Finale mieliśmy czterech naszych zawodników: Julię Szmit, Kingę Łozak,
Wojtka Klimaszewskiego i Filipa Szmita .To ta czwórka odniosła wielki sukces, żeglując bardzo
mocno w czterech eliminacjach: w Giżycku, Kamieniu Pomorskim, Poznaniu i Gdyni. Ten Finał
im się należał. Zapracowali solidnie na ten sukces. Dla dzieciaków były to ciężkie, a zarazem
piękne dni. Masa pracy na wodzie, wyścigi pokazowe, emocje, rywalizacja, wywiady. Podczas
spotkań z  Olimpijczykami mogli poczuć magię zwycięstwa, osobistego sukcesu, radości z życia.
Wielkim zwycięzcą Finału Energa Sailing Cup został wspaniały żeglarz, cudowny chłopak,
mój syn - Filip Szmit. Filip, serdeczne gratulacje ! Został także stypendystą programu, otrzymał nagrody finansowe i rzeczowe, za co dziękujemy Grupie ENERGA. Pozostali zawodnicy: Kinga, Wojtek
i Julcia mieli mniej szczęścia, no cóż może za rok to oni staną na najwyższym stopniu podium. Jednak chciałbym podkreślić, iż uważam, że ta czwórka stanowi obecnie szczyt Polskiego Optimista. To
o nas, to o naszych zawodnikach się w tej chwili w Polsce mówi. Bardzo gorąco im także gratuluję.
Za wielki wkład w rozwój Giżyckiego Optimista dziękuję Ali, Ani, Wojtkowi, Darkowi, a przede wszystkim Basi, bez niej nie byłoby tej drużyny. O takim klubie marzyłem, jest w nim także cząstka mnie.
Serdeczne gratulacje ! Tomek Szmit.
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W ostatnim sezonie mojej przygody z Optimistem,
udało mi się zrobić parę
dobrych wyników. Oprócz
brązu na Olimpiadzie, również udało mi się wywalczyć
Puchar Prezydenta Sopotu.
Regaty, które odbywały się
na Zatoce Gdańskiej, były
organizowane przez nowego sponsora, Energę. Prawo do startu w tych zawodach, miała tylko pierwsza
czterdziestka,
wyłoniona
z rankingu utworzonego po
6 regatach z serii Energa
Cup. Oprócz głównych zawodów, w których walczyliśmy o stypendia na nowy
sprzęt, rozgrywały się także regaty pokazowe przy
samym Sopockim Molo.
Właśnie w tej konkurencji wywalczyłam pierwsze
miejsce. Wyścigi rozegrano
na trasie meczowej, czyli
na „śledziu” ustawionym
tuż przy molo. Podzielono
nas na dwie grupy po 20 zawodników i rozegrano półfinały, z których najlepsze
10 awansowały do finału.

widzów na molo i na plażach. Po starcie popłynęłam w lewą
stronę, inaczej niż cała nasza optimiściarska czołówka,
na czele ze świeżo upieczonym Mistrzem Europy Tytusem
Butowskim. Komentujący wyścig skupili się na Tytusie i tymi
zawodnikami, którzy po starcie popłynęli w stronę molo.
Ja tym czasem razem z Marcinem Urbańskim prawie niezauważona dojechałam jako druga do górnej boi mając już całkiem
dużą przewagę nad kolejnymi zawodnikami. W kursie z wiatrem nie dałam Marcinowi szans – pomogła różnica wagi!!! :-)
Drugą halsówkę popłynęłam tak jak pierwszą – w lewo, cały
czas prowadząc wyścig. Na początku pilnowałam Marcina, ale
jakoś tak szło, że płynęłam i szybciej i ostrzej, więc skupiłam
się na zasuwaniu do górnego znaku. Ostatni kurs z wiatrem to
już była czysta frajda – kilkadziesiąt metrów przewagi nad drugim Marcinem i kolejne kilkadziesiąt nad kolejną w stawce Julką
Szmit. Przecinając linię mety byłam naprawdę szczęśliwa. Największym zaskoczeniem były wywiady z dziennikarzami z telewizji – no ale cóż, każdy mistrz ma swoje pięć minut, no nie?
Potem jeszcze puchar – mój, od
Prezydenta Sopotu był olbrzymi,
znacznie większy od tych, które
dostali zwycięzcy Wielkiego Finału Energa Sailing Cup. Pobyt
w Sopocie był bardzo sympatycznym akcentem na zakończenie (tak myślałam) mojego ostatniego sezonu na klasie Optimist.
Potem jednak nie mogłam sobie
odmówić wyjazdu do Kamienia Pomorskiego na ostatnie,
najostatniejsze regaty – trudno
było się rozstać z całym gronem
fajnych chłopaków i dziewczyn.
Wiktoria Wróblewska POL 1560
35

Mistrzostwa PSKO do lat 11
zaprasza:

UKS „Szkwał” Złocieniec

Mistrzostwa PSKO grupy B
  
Zawsze podkreślam, że obok programów z jakich korzystamy, czy to Reprezentacji
PSKO, Kadry Narodowej, kadr wojewódzkich młodzików, najważniejszą sprawą jest wola współpracy pomiędzy nami - trenerami. Przez ostatnie lata udaje się zespolić naszą pracę, czy to nad Gardą
oraz w Chorwacji czy też na wspólne wyjazdy regatowe do Niemiec, no i oczywiście na naszym
krajowym podwórku. Ostatnie trzy lata kluby z Gdyni, Kamienia Pomorskiego, Giżycka i Poznania
jadą jesienią do Chorwacji, tam wspólnie trenuję i uczestniczą w regatach. W ubiegłym roku będąc
na tym zgrupowaniu zaproponowałem, cóż Panie ( Basia) i Panowie ( Arki, Przemek) a może tak
regaty. Jako że akceptacja ogólna była to, powstał…. I POLSKI PUCHAR ZADARU. Regaty z komisją, z pełną trasą z liczeniem wyników. Pełna profesja. Nagrody ( słodycze) ufundowali trenerzy
i poszło. Jako że pomysł się przyjął w ubiegłym roku wystartowało już 29 zawodników z Polski. i tak,
dzięki współpracy trenerów Basi Dziekańskiej, Arka Komorowskiego, Arka Lenkowskeigo i moim,
udało nam się kolejny raz zorganizować WSPÓLNE treningi w gościnnym Zadarze. Sam puchar to
tylko efekt tej współpracy. Kolejny raz okazuje się, że po prostu można, razem. W mojej ocenie taka
współpraca przyniesie efekty nie tylko w osiąganiu wyników. Na stronie FB mieliście zdjęcia, wyniki i relacje na bieżąco. Chciałbym tylko zachęcić innych do wspólnego organizowania wyjazdów.
Dziękuję WSZYSTKIM ZAWODNIKOM. Korzystając z okazji BARDZO DZIĘKUJĘ wspomnianym
powyżej trenerom, było naprawdę super. A na koniec chciałbym odtajnić krążące po Zadarze zdanie: W zeszłym roku I POLSKI PUCHAR ZADARU wygrał Tytus i Mistrzostwa Europy były wygrane,
więc kto wygrał w ubiegłym roku ten..... .. Czego Julii życzę szczególnie.

zaprasza:

MOS SSW Iława

Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO
zaprasza:

MKŻ OPTI Kamień Pomorski

Meczowe Mistrzostwa PSKO
zaprasza:

KŻ Horn Kraków

Drużynowe Mistrzostwa PSKO
zaprasza:

JKW Poznań

08-10.08
Tarnobrzeg
22-24.08
Złocieniec

Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg

28-30.08
Siemiany

zaprasza:

19-21.09
K.Pomorski

Mistrzostwa PSKO do lat 9

26-28.09
Kraków

II gi Polski Puchar Zadaru 2013’

REGATY MISTRZOWSKIE
sezon 2014’

03-05.10
Kiekrz

Trener JKW Poznań - Tomasz Figlerowicz

Tomasz Figlerowicz
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Mistrzostwa PSKO do lat 9
Tarnobrzeg - 08-10.08.2014’
Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg od trzech lat organizuje regaty z cyklu Pucharu Polski
w klasie OPP. Nasze Jezioro Tarnobrzeskie to jedyne w Europie zalane wyrobisko po kopalni siarki
machów z pierwszą klasą  czystości wody i głębokością ponad 40 m. Owalny kształt Jeziora Tarnobrzeskiego sprawia iż panują tu wspaniałe warunki nautyczne. W tym roku oprócz Mistrzostw
Podkarpacia organizujemy Mistrzostwa dla najmłodszych w terminie 8-10 sierpnia 2014 r. Dla
zawodników przewidziane są liczne atrakcje na lądzie: poczęstunek, animacje z udziałem harcerzy, gry i zabawy, upominki dla wszystkich oraz nagrody medale i puchary dla najlepszych.
Bazą regat jest nowoczesna oddana w tym roku do użytku Marina Tarnobrzeg z nowoczesną keją
i zapleczem hangarowym i gastronomicznym.  Serdecznie zapraszamy do Tarnobrzegu bo warto.
Pozdrawiam i do zobacenia - Janusz Bobula - Prezes Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
www.kotwica.tarnobrzeg.pl tel. 664 936 890, 663 668 265 skype: janekmagda

Mistrzostwa PSKO do lat 11
Złocieniec - 22-24.08.2014’
Zapraszamy do udziału w naszej cyklicznej imprezie. Jak co roku zapewnimy gry i zabawy na brzegu i wspaniałe regaty na naszym akwenie. W tym roku nagrodami głównymi będą ufundowane przez znakomitych żaglomistrzów: Marka Konysa i Roberta Wolniewicza oraz nasz zarząd
żagle.  Wśród uczestników rozlosujemy rower i drobne upominki.
Zapraszamy do zakwaterowania w przepięknym ośrodku „Legnica – Pałac”. Dla klubów,
które zarezerwują tam swój pobyt do 01 lipca przewidziano bonifikatę: 10ta osoba będzie gratis.
Ośrodek Wczasowy LEGNICA PAŁAC;  www.maxmedia.pl/okwlegnica
Cieszyno Drawskie 34; 78-520 Złocieniec
zakwaterowanie:   p. K. Falszyńska  tel. 602 558 074;  tel. 943 671 170;  mail: okwlegnica@hot.pl
organizacja regat: p. A. Kamińska     tel. 509 332 287;  mail: annakaminska1963@tlen.pl

Mistrzostwa PSKO grupy B
XXX Regaty Pomarańczowe

Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO
Crawsaver Open Polish Optimist Championschip
Kamień Pomorski - 19-21.09.2014’
Zapraszamy do udziału w regatach Puchar Crewsaver Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO, które odbędą się w dniach 19-21 września
2014 roku. Regaty te na stałe wpisały się w kalendarz polskich i europejskich imprez klasy optimist. Już od 2007 roku głównym sponsorem tych
zawodów jest firma Crewsaver. Regaty te gościły już najlepszych zawodników klasy optimist. Głównym organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, które w roku 2014 przyznało organizację regat
Młodzieżowemu Klubowi Żeglarskiemu OPTI Kamień Pomorski. Regaty
gościnnie odbywają się na terenie nowoczesnej Mariny Kamień Pomorski a akwenem regat jest Zalew Kamieński. Imprezę wspiera Urząd Miasta i Gminy Kamień Pomorski oraz wielu innych sponsorów dzięki którym
poziom organizacyjny jest z roku na rok coraz wyższy. W tym roku do
wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody, a wśród nich m.in.: odzież regatowa firmy Crawsever, łodzie klasy Optimist firmy Baranowski, żagle
Firmy Jsail, osprzęt firmy Optiparts .
Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI, 72-400 Kamień Pomorski,
ul. Wilków Morskich 4, www.mkzopti.pl mail: kontakt@mkzopti.pl,
Arkadiusz Lenkowski tel. +48 605332155,
rejestracja na www.optimist-kamienpomorski.com
Serdecznie zapraszamy !!!

Meczowe Mistrzostwa PSKO
Kraków - 26-28.09.2014’
UKŻ Horn Kraków; ul. Wężyka 11A/30; 31-580 Kraków
tel. 0 601-436-147; tel.(12) 653-05-08;
mail: biuro@hornkrakow.pl
www.ukz.hornkrakow.pl

Drużynowe Mistrzostwa PSKO
Kiekrz - 03-05.10.2014’

Siemiany - 28-30.08.2014’
Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie od
30 lat jest organizatorem Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija. W tym sezonie impreza ta, to jednocześnie Mistrzostwa   PSKO grupy B. W terminie 28-30.08.14’ żeglarze ścigać się
będą na  akwenie Małego i Dużego Jezioraka. Jako organizatorzy zaplanowaliśmy, oprócz 3 dni
żeglowania, turniej sportowy, pyszny poczęstunek, upominki dla wszystkich uczestników regat, a dla najlepszych cenne nagrody. Bazą regat będzie nowoczesna Ekomarina, zapewniająca
komfort wodowania, a na posiłki zaprosimy Was do położonej tuż obok, Tawerny „Pod Omegą”.
Zapraszamy do Iławy.
Informacje: Katarzyna Wojtczuk:605 256 663, Katarzyna Grabkowska 501 459 200
mos_ilawa@poczta.onet.pl
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Trzydniowe zmagania 16 najlepszych drużyn rozgrywane będą na  
jeziorze Kierskim.   Jak zawsze przewidujemy dodatkowe atrakcje  
po zejściu z wody i ciekawe nagrody i upominki dla uczestników.
Serdecznie zapraszamy.
JKW Poznań ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Kiekrz
Krzysztof Jędrzejczyk
tel. (61)8482681; tel. 606678807
mail: krzysztof.jedrzejczyk@jkwpoznan.pl
www.jkw.poznan.pl
39

Czy wiesz, że zanim
powstanie Twój żagiel, to:
- ploter rysuje lub wycina
68 metrów linii
- inny ploter wycina Twoje
numery i litery narodowe

Czym jest program edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing
Projekt edukacyjny ENERGA Sailing prowadzony przez Polski Związek Żeglarski przy wsparciu
Grupy ENERGA jest platformą promocji żeglarstwa oraz upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Łączy ze sobą edukację i sport oraz wskazuje ścieżkę rozwoju młodego sportowca od żeglarskiego
przedszkola do medalisty olimpijskiego.
Cel projektu
Przedstawienie  żeglarstwa, jako modelowej szkoły sportu i szkoły życia – podkreślając, że większość atrybutów potrzebnych do uprawiania żeglarstwa to przymioty pomagające w życiu zarówno
społecznym, zawodowym i osobistym.
Jeden program wiele poziomu
I.
ENERGA Sailing EDUKACJA
Projekt zakłada zbudowanie szerokiego programu edukacyjno-sportowego wokół żeglarstwa, realizowanego przez Okręgowe Związki Żeglarskie. Zajęcia są bezpłatne, raz w tygodniu dla każdego
uczestnika. Mają one zachęcić dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody, którą po zakończeniu
programu będą mogły kontynuować w istniejących klubach żeglarskich.
Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych
postaw:
•
bezpieczeństwo na wodzie,
•
dbanie o środowisko
•
odpowiedzialne przywództwo,
•
współdziałanie,
•
działania dla innych
Formuła zajęć
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-9 lat
Zajęcia teoretyczne – spotkania moderowane, warsztaty, gry terenowe (marzec – kwiecień).
Zajęcia praktyczne – nauka żeglarstwa na wodzie (maj – lipiec).
Uczniowie, którzy   wykażą się największym zaangażowaniem i umiejętnościami wezmą udział
w bezpłatnych półkoloniach organizowanych w czasie wakacji.
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II.
ENERGA Sailing Cup – regaty sportowe
Puchar KS Zatoka Puck - maj,
Puchar YKP – Gdynia – maj,
Eliminacja Olimpiady Młodzieży – Kamień Pomorski – maj/czerwiec,
Puchar Trzech Ryb – Giżycko – czerwiec,
Eliminacja Olimpiady Młodzieży – Charzykowy – lipiec,
Srebrny Żagiel Optimista – Poznań Kiekrz – sierpień.
Czterdziestu najlepszych zawodników cyklu zakwalifikuje się do
zamykającego sezon Wielkiego Finału ENERGA Sailing Cup,
który odbędzie się w dniach 29-31.08 w Sopocie.
III.
ENERGA Sailing Team – rozwój młodych talentów
Uczestnicy cyklu regat, którzy osiągną najlepsze wyniki wejdą w skład drużyny mistrzów ENERGA Sailing Team i zostaną
objęci programem  rozwoju młodych talentów w celu kontynuowania i rozwijania kariery. Łącznie 14 osób otrzyma, w ramach
nagród, dofinansowanie na sprzęt oraz programy szkoleniowe,
zarówno w klasie Optimist jak i w klasach, na których będą kontynuować karierę po Opti.
IV.
ENERGA Sailing Team – Mistrzostwo Sportowe
Każdy region posiada swojego patrona. Należy on do ENERGA
Sailing Team, który składa się z najlepszych zawodników Kadry
Narodowej PZŻ. Poprowadzą oni pojedyncze zajęcia programu
edukacyjnego. Będą wspierać zawodników w trakcie cyklu regat oraz wezmą udział w Wielkim Finale ENERGA Sailing Cup.
Będą nie tylko patronami swoich regionów, ale również trenerami i nauczycielami swoich podopiecznych.
PATRONI REGIONÓW
Przemysław Miarczyński (RS:X) – Trójmiasto
Piotr Myszka (RS:X) – Olsztyn
Anna Weinzieher (Laser Radial) – Warszawa
Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński (49er) – Kraków
Agnieszka Skrzypulec, Natalia Wójcik (470) – Szczecin
Kacper Ziemiński (Laser) – Poznań

Pojedynczy żagiel i jego elementy są szyte na:
- czterech różnych maszynach
- maszyny muszą wbić igły
ponad 9500 razy
Czy wiesz, że Twój żagiel
składa się ze
149 elementów.
Każdy panel jest klejony
taśmą dwustronnie klejącą
i jest podnoszony w celu
kontroli kształtu, ponownie
kontrolujemy żagiel podnosząc go w trzy osoby żeby
ocenić całość pod każdym
kątem i ostatecznie trzeci
raz po wklejeniu okna, zanim zaczniemy żagiel szyć.
Czy wiesz, że Twój żagiel:
jest szyty w Polsce, tkanina
jest produkowana w Holandii, wykańczana w Niemczech, plotery są z Nowej
Zelandii i Chin, maszyny
do szycia z Czech, dacron
na numery z Tajlandii, listwy i nici z USA, remizki ze
Szwecji a guzik IODA z Anglii :-)
A wszystko to, żeby stworzyć dla Ciebie żagiel,
który waży 800 g.
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Ujednolicony standard szkolenia
Program prowadzony jest według specjalnego, jednakowego dla wszystkich ośrodków standardu
szkolenia oraz uzyskiwania certyfikatów umiejętności zarówno dla dzieci jak i instruktorów na bazie materiałów szkoleniowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Międzynarodowej Federacji
Żeglarskiej ISAF.
Lokalizacja
Zajęcia będą prowadzone w sześciu województwach w następujących miastach: Gdynia, Kraków,
Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa. Dodatkowo regaty poza powyższymi miastami rozegrane
zostaną w Giżycku, Kamieniu Pomorskim, Pucku, Charzykowy i Sopocie.
ORGANIZATORZY
Organizatorem programu jest Polski Związek Żeglarski, sponsorem tytularnym Grupa ENERGA,
a patronem Ministerstwo Sportu i Turystyki
Organizatorami szkolenia będą poszczególne regionalne Okręgowe Związki Żeglarskie i wyznaczeni przez nich regionalni koordynatorzy oraz instruktorzy.
Partnerem Programu jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist.
www.edu.energasailing.pl
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Program „ REPREZENTACJA PSKO” ( wcześniej NSKO ) jest prowadzony już ósmy
rok. Powołanie Reprezentacji ma na celu zespolenie działań nas wszystkich, którym Optimist jest
bliski. Praca zawodników, trenerów, rodziców i przyjaciół Optimista ma na celu systematyczne podnoszenie poziomu klasy. Wzorem lat ubiegłych Zarząd PSKO powołał więc do Reprezentacji zawodników i trenerów.  Obowiązywały poniższe zasady:
- grupa A - pierwszych 30’tu zawodników sklasyfikowanych w rankingu, po uwzględnieniu osób,
które zrezygnowały,
- grupa B - pierwszych 10’ciu zawodników sklasyfikowanych w rankingu po złożeniu deklaracji pływania w grupie A w obecnym sezonie.
Kadrę trenerską na ten rok stanowią: Przemysław Struś, Arkadiusz Komorowski, Arkadiusz Lenkowski, Marek Karbowski, Tomasz Figlerowicz.

REPREZENTACJA PSKO 2014’
1. Abramowicz Maciej               MOS SSW IŁAWA
2. Abramowicz Paweł             MOS SSW IŁAWA
3. Białaś Krzysztof                MOS SSW IŁAWA
4. Bielecki Borys
        YKP Gdynia
5. Butowski Tytus
        YKP Gdynia
6. Bykowski Krzysztof  JK KAMIEŃ POMORSKI
7. Chłopek Mikołaj                YK STAL GDYNIA
8. Danowski Bartosz               YK STAL GDYNIA
9. Dzik Barbara
      YKP GDYNIA
10. Dzik Hanna  
        YKP GDYNIA
11. Głogowski Adam                YK STAL GDYNIA
12. Gołębiowska Wiktoria       MOS SSW IŁAWA
13. Goralski Jan
      YKP GDYNIA
14. Jankowski Mateusz SZKWAŁ LEGIONOWO
15. Janowska Weronika     OPTI CWM GDYNIA
16. Jasiewicz Konrad          MKŻ ARKA GDYNIA
17. Kamiński Wiktor       
        YKP GDYNIA
18. Karmoliński Stanisław              YKP GDYNIA
19. Kasperowicz Mateusz        JK OPTY USTKA
20.Klimaszewski Wojciech MBSW UKŻR GI               ŻYCKO
21. Kosmalski Patryk              CHKŻ CHOJNICE
22. Krasodomski Michał
      YKP GDYNIA
23. Łangowski Seweryn     LKS CHARZYKOWY
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24. Łozak Kinga            MBSW UKŻR GIŻYCKO
25. Malinowski Piotr               MOS SSW IŁAWA
26. Manikowska Michalina           JKW POZNAŃ
27. Masztalerz Piotr  
        TKŻ TORUŃ
28. Mikulec Karolina               YK STAL GDYNIA
29. Misiak Tomasz  
     JKW POZNAŃ
30. Staniul Mikołaj  
      YKP GDYNIA
31. Szadziul Zuzanna                    YKP GDYNIA
32. Szmit Filip               MBSW UKŻR GIŻYCKO
33. Szmit Julia              MBSW UKŻR GIŻYCKO
34. Sztorch Jakub                       YK STAL GDYNIA
35. Szymczak Rafał
      YKP GDYNIA
36. Urzędowski Szymon  KS WIATERNI N.TARG
37. Wałczyk Bartosz               CHKŻ CHOJNICE
38. Zygarłowska Emilia
     JKW POZNAŃ

Życzymy sukcesów

6 foto: A. Komorowski
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Cześć!
Jestem Ola. Moja przygoda z optimistem rozpoczęła się gdy miałam 8 lat. Byłam z rodzicami na spacerze. Tata spytał się czy chciałabym  żeglować. Odpowiedziałam, że tak i już następnego dnia miałam trening.
Spędziłam rok w „szkółce”. Pamiętam mój pierwszy raz na łódce. Byłam trochę zdenerwowana, ale
równocześnie bardzo szczęśliwa. Pod okiem trenera Darka Wójtowicza nauczyłam się podstaw
i spędziłam miłe chwile na obozach żeglarskich. Następnie przeszłam do grupy „B”.

Na początku trochę się bałam.
Najbardziej przerażał mnie silny wiatr. Rozważałam nawet
rezygnację z żeglarstwa. Jednak dzięki trenerowi   Darkowi
Dołędze wytrwałam i z czasem
żeglarstwo zaczęło mi sprawiać
coraz więcej przyjemności. Po
dwóch latach udało mi się wygrać ranking gr.B w kategorii
dziewcząt. Dzięki temu zakwalifikowałam się do kadry Polski.
Przeszłam do kolejnej grupy
zwaną gr. „A”. Prawie wszyscy  
byli ode mnie starsi, więc czułam
lekkie przerażenie. Jednak okazało się, że dzięki trenerowi Przemkowi Strusiowi i nowym znajomym
szybko odnalazłam swoje miejsce. Już w pierwszym sezonie, dzięki podwójnej reprezentacji, zakwalifikowałam się na ME, które odbyły się w Kamieniu Pomorskim. Był to dla mnie solidny trening.
Rok później pojechałam na ME do Portugalii (Tavira), gdzie zajęłam 10 miejsce. Potem, w 2012
wygrałam ogólny ranking grupy A oraz wystartowałam na ME we Włoszech (Lignano Sabbiadoro).
Niestety bardzo się zestresowałam i moje miejsce nie było zadowalające. Mimo to świetnie spędziłam czas ze znajomymi i wymieniłam się  koszulkami z obcokrajowcami. W 2013 pojechałam na
MŚ. Było wspaniale.  Znakomite warunki na wodzie, 30 st. C, pyszne lody we Florze i najszybsze
roller coastery w parku Gardaland. Nie jestem usatysfakcjonowana zajętym przeze mnie miejscem,
jednak było to dla mnie wspaniałe doświadczenie. Mogłam z bliska zobaczyć technikę żeglowania
świetnych zawodników z Singapuru! Po MŚ zdobyłam złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Warunki były dość trudne, kręcący wiatr często dawał w kość wszystkim zawodnikom.
Na koniec   mojej przygody z optimistem w nagrodę za wygranie OOM pojechałam na
Bermudy. Musiałam lecieć całkowicie sama. Bardzo się denerwowałam, ale w końcu bezpiecznie
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dotarłam na miejsce. Był to najlepszy wyjazd mojego życia. Poznałam wiele osób, z którymi nadal
utrzymuję kontakt. Codziennie kąpałam się w ciepłej wodzie i żeglowałam wśród malowniczych
wysp. Było świetnie. Mieszkałam u obcej rodziny. Okazali się oni bardzo mili.  Na pewno nigdy nie
zapomnę tej wyprawy. Gdy wróciłam z Bermud uświadomiłam sobie, że to już koniec mojej przygody z optimistem. Było mi naprawdę przykro, ponieważ spędziłam na tej łódce ok. 7 lat i nauczyłam
się nie tylko jak żeglować, ale też jak żyć! Na szczęście nie muszę rozstawać się z tymi wszystkimi
wspaniałym ludźmi, których poznałam.

Marzę o wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie
Ola Melzacka POL 1661

Teraz rozpoczęłam żeglowanie na łódce klasy 29er pod okiem trenera Daniela Dołęgi. Moim załogantem jest były zawodnik YK STAL, Kajtek Jabłoński. Mam nadzieję, że również w tej klasie uda
nam się osiągnąć sukcesy. Marzę o wyjeździe w przyszłości na Igrzyska Olimpijskie (już na klasie
49er FX).
Chciałabym jeszcze podziękować wszystkim trenerom, kolegom i koleżankom z optyka,
rodzicom, a przede wszystkim trenerowi Przemkowi Strusiowi, który zawsze mnie wspierał, motywował do dalszej walki i pocieszał, gdy ponosiłam porażki.        
DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM!
Ola Melzacka, POL 1661
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W dniach 4 - 6.10. 2013 r. w JKW Poznań odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa PSKO. Zgłosiło się 8 drużyn. Wiatr
był mocny, czasem nawet zbyt mocny jak na drużynówki, co potwierdziło się kilkoma wywrotkami. Pogoda była nie
najgorsza, aczkolwiek było dość chłodno. Na szczęście organizatorzy regat zadbali o to, by w trakcie wyścigów nie
zamarznąć i przygotowali grilla oraz gorącą grochówkę.
Nasz Klub miały reprezentować dwie drużyny, co z powodu serii niefortunnych zdarzeń nie udało się. Tuż
przed regatami jedna z zawodniczek złamała palec
u nogi. „No trudno- pomyśleliśmy- najwyżej nie będziemy

Drużynowe Mistrzostwa PSKO
Kiekrz 2013’

Emilia Zygarłowska & Michalina Manikowska

mieli rezerwowego”. Pierwszego dnia, tuż przed odprawą z sędziami, zaczęliśmy się przebierać.
W  szatni Asi, która była jedną z zawodniczek 1 składu, zaczęła lecieć krew z nosa. Myśleliśmy, że
przejdzie, ale po godzinie nic się nie zmieniło. Asia, przepraszając nas za to, że nie wystartuje, wróciła do domu. Robiło się coraz
gorzej. Zastanawialiśmy się, co
zrobić. W efekcie niestety wystawiliśmy tylko jeden skład. Szkoda, bo dla części osób był to
pierwszy taki start. Odechciewało nam się z minuty na minutę,
ale nie poddaliśmy się. Bardzo
chcieliśmy pokazać się na tych
regatach, ponieważ po pierwsze
byliśmy gospodarzami, a po drugie- rok temu zajęliśmy wysokie,
ale „pechowe” czwarte miejsce.
Przyszła pora, by zejść na wodę. Nastroje w drużynie nie były najlepsze, ale wszyscy nawzajem
się pocieszali. Wiele osób kibicowało nam. Z odsieczą przyszła nam także nasza koleżanka klubowa Zuzia (a raczej jej pyszne ciasto). Mimo wszystko pierwsze wyścigi nie szły najlepiej, można
nawet powiedzieć, że oddaliśmy je bez walki. Kolejne zmagania również nie należały do najlepszych, bo pomimo początkowej,
niewielkiej przewagi ostatecznie
przegrywaliśmy. Niestety udało nam się wygrać tylko dwa
wyścigi (z Opti CWM Gdynia
oraz AZS Poznań). Było nam
bardzo przykro, bo wiązaliśmy
duże nadzieje z tymi regatami.
Mimo wszystko uważam, że
była to dla nas ważna lekcja.
Wyciągnęliśmy dużo wniosków
i mamy nadzieję, że w przyszłym
roku pójdzie nam dużo lepiej.
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Regaty ostatecznie wygrał YKP Gdynia. Na
drugim stopniu podium stanęła drużyna z Iławy,
a trzecie miejsce zajął CHKŻ Chojnice. Nagrodą główną była łódka OPTIMIST firmy CARTER.
Ceremonia rozdania medali wypadła wspaniale.
Wszystkie drużyny wyjechały w bardzo dobrych nastrojach. Mamy nadzieję, że tegoroczne drużynówki
pójdą nam lepiej. Będziemy mieli okazję się zrewanżować, ponieważ znów będziemy gospodarzami.
Emilia POL 1638
Michalina POL 1547
				

EKOMARINA GIŻYCKO :-)

W naszym porcie swoją siedzibę mają
też organizacje pozarządowe – m. in. Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”. To
właśnie Giżycka Grupa Regatowa przygotowała
tu np. wystawę o rozwoju żeglarstwa regatowego „Bakista Wspomnień” i co roku organizuje
fantastyczny Pokaz Mody Wakacyjnej w wykonaniu swoich młodych zawodników. EKOMARINA Giżycko jest miejscem, w którym odbywa się
wiele cyklicznych imprez: Puchar Trzech Ryb,
Regaty Armatorów, Regaty Rząd – Samorząd,
Giżyckie Dni Oldtimerów, Puchar Mazur, Mazury
Air Show, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Jachtów Kabinowych i Błękitna Wstęga Jeziora
Niegocin oraz wiele innych.
Największą organizowaną dotychczas w naszym porcie imprezą były ubiegłoroczne,
pierwsze z cyklu ENERGA Sailing Cup regaty
- Puchar Trzech Ryb. Na jeziorze Niegocin rywalizowało wówczas blisko 300 zawodników
w klasach Optimist, Cadet i Laser 4.7.
W EKOMARINIE Giżycko gościmy
chętnie wszystkich żeglarzy, ale zawsze najmilej witamy najmłodszych sportowców – zawodników klasy Optimist. W tym sezonie ENERGA
Sailing Cup odbędzie się w dniach 19-21 czerwca – atrakcji oczywiście nie zabraknie.
Zapraszamy do Ekomariny Giżycko !

Nowoczesny miejski port nad jeziorem Niegocin z pełnym zapleczem technicznym, sanitarnym, który swoją działalność rozpoczął w lipcu 2011 roku. Kładka nad torami łączy zachodnią część portu z centrum miasta, a nowo oddany ciąg pieszy będący przedłużeniem tej kładki to bezpośrednia, zakończona dużym tarasem widokowym, droga na molo
miejskie. W pobliżu, 200 metrów na wschód od portu znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy. Basen portowy to keja dla 138 dużych lub 230 mniejszych jednostek pływających.
W głównym budynku EKOMARINY znajduje się   kapitanat portu, centrum informacji turystycznej, restauracja, lokale usługowe, sklepy żeglarskie, letni posterunek policji
i straży miejskiej. Jest tu również wieża z tarasem widokowym oraz duża sala konferencyjna. W porcie mieści się główna siedziba Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dla poprawy bezpieczeństwa zastosowany został tu profesjonalny system monitoringu całego terenu portu. Żeglarze mają dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody. Dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników portu wprowadziliśmy PORTKARTĘ - kartę zbliżeniową umożliwiającą dostęp do pryszniców, toalet, pralki, suszarki,
zmywalni naczyń oraz kuchni portowej. W porcie działa sieć Wi-Fi oraz funkcjonują dwa infomaty.
Port posiada samoobsługowy, monitorowany całodobowo duży parking. Znajduje się tu również pole campingowe i namiotowe. Marina jest też wyposażona w system odbioru ścieków i nieczystości z jednostek pływających i camperów. Obiekt
jest ogrzewany i podgrzewany wodą z pomp cieplnych i systemów solarnych.
Znajdują się tu również stanowiska serwisowe, pochylnia regatowa oraz slip – z możliwością
użycia jedynego na Mazurach samojezdnego podnośnika bramowego z udźwigiem do 20 t.
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Cześć, nazywam się Wojciech Klimaszewski i znamy się ze wspólnego żeglowania
na Optimiście. Swoją przygodę z ( w miarę samodzielnym) żeglarstwem zacząłem w wieku 6
lat. Wcześniej ( swój pierwszy rejs zaliczyłem
w wieku czterech miesięcy ) pływałem z rodzicami i bratem po mazurskich jeziorach. Podobno,
na początku swojej żeglarskiej kariery w naszym
klubie strasznie ryczałem :-) Dość szybko o tym
zapomniałem i teraz zupełnie nie rozumiem, co
było powodem tego płaczu. W każdym razie nasza trenerka Pani Basia Dziekańska nie miała ze
mną łatwo. Swoim młodszym kolegom radzę - nie
bójcie się ! Żeglarstwo regatowe to wielka frajda,
skończyłem dopiero 13 lat, a zjeździłem niemal
całą Europę, poznałem wiele ciekawych osób,
zdobyłem wiele pucharów a przede wszystkim mnóstwo doświadczenia. Zaczynałem w programie NIVEA Błękitne Żagle, ale już jako 9 latek
pożegnałem się na dobre z niebieskim żaglem
i rywalizowałem w grupie B, mając jedenaście
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lat ścigałem się już z najlepszymi w grupie A.
Mam wielkie szczęście - mieszkam w pięknym
Giżycku nad wieloma jeziorami, szkoliła mnie
świetna trenerka ( oczywiście Pani Basia Dziekańska ) i miałem fantastyczną klubową „optymistyczną” grupę - m.in. Julkę i Filipa Szmitów,
Kingę Łozak, Kacpra Bochana, Michała Strupińskiego, Paulę Kamińską, Wiktorię Gubin i Piotrka
Dąbrowskiego, do tego swoim regatowym doświadczeniem zawsze wspierał mnie starszy brat
Stasiek. Rok 2013 zakończyłem na 10. miejscu
rankingu ENERGA i 31 pozycji rankingu Pucharu
Polski OPP gr. A.
W tym sezonie zmieniam klasę, odtąd
będę żeglował w klasie Laser 4.7 ... ale z nikim
się nie żegnam - przecież spotkamy się wcześniej
czy później w jakimś porcie, pod jakimiś żaglami.
Właściwie to dołączam do części swojej grupy :-)
Wszystkim Optimiściarzom życzę wielu dobrych
emocji i sukcesów w obecnym sezonie 2014.
Wojtek Klimaszewski POL1167
Giżycka Grupa Regatowa
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POKAZ MODY WAKACYJNEJ
lipiec 2013;

foto: Bochan Team

EKOMARINA GIŻYCKO jest siedzibą m. in. Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”. To właśnie Giżycka Grupa Regatowa przygotowała tu w lipcu 2013 roku fantastyczny
Pokaz Mody Wakacyjnej. Stroje prezentowane były przez zawodników klubu. Szczególne podziękowanie za fotorelację należą się Monice i Mariuszowi.   Dziękując :-) prosimy o kolejne relacje.
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Kilka lat temu na regatach grupy B pojawiła się mała
5 osobowa grupa, która na liście startowej występowała jako
AZS Poznań choć nie była nawet z Wielkopolski. Cztery wiekowe optimisty plus mały pontonik dla trenera (jak prostował nogi,
to wystawały za burtę).  To byli nasi pierwsi żeglarze regatowcy,
którzy dzięki pomocy trenera Leszka Kostańskiego (AZS Poznań) mogli rozpocząć przygodę ze ściganiem. Z tej pierwszej
grupy w sezonie 2013 ścigał się jeszcze Jasiek Marciniak znany
niektórym jako Pirat (POL 1390).
Od trzech lat mamy swój Klub Sportowy AQUA Włocławek, naszym akwenem treningowym jest Zalew Włocławski znany

14-15.06 - Puchar UKS Fir
06-07.09 - Mistrzostwa Warszawy

większości żeglarzy z ostatnich Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Trenujemy w dwóch grupach optimistów, początkujący i regatowa. Od sezonu 2014 startuje trzecia grupa:
rozpoczynamy treningi i starty w klasie 29er. Taki mamy plan,
ponieważ jesteśmy niewielkim klubem zdecydowaliśmy się na
skiffa jako następną klasę dla żeglarzy kończących żeglowanie
na optimiście. Łódź szybka, emocjonująca i wymagająca, idealna dla nastolatków.
W sezonie 2013 rozpoczęliśmy regularne starty w regatach grupy B, a Pirat startował w grupie A. Łącznie wystartowaliśmy w 15 imprezach, rozpoczęliśmy na początku maja
w Pucku a zakończyliśmy w październiku w Mistrzostwach
Bazy Mrągowo. Ostatni nasz start był ciekawy, ponieważ dwukrotnie nasi zawodnicy stawali na pierwszym miejscu podium.
Nasz najstarszy zawodnik czyli Pirat (już prawie nie mieścił się
w optimiście) zwyciężył w klasyfikacji open, a nasza najmłodsza
zawodniczka siedmiolatka Agatka Gabrysiak zwyciężyła w najmłodszej grupie optimistów. Dla Pirata były to ostatnie regaty
na optimiście a dla Agatki pierwsze regaty w jej życiu, a więc
całkiem dobra „zmiana pokolenia”.
Mamy też swoje Regaty Optysiowe, na pierwszych
startowali tylko nasi zawodnicy i jedna zaprzyjaźniona żeglarka z Bydgoszczy, na drugich byli żeglarze z Torunia, Poznania,
Grudziądza, Żnina i Bydgoszczy. W tym sezonie zapraszamy do
Dobiegniewa na trzecią edycję, regaty zapisane są w kalendarzu PSKO.
Sezon 2014 zapowiada się ciekawie, starty w nowej
klasie, zakup 2 nowych optimistów, powiększa się nam grupa
regatowa. Mamy ciche nadzieje na dobre miejsca w grupie B.
I tak z pięcioosobowej grupki powstał całkiem spory
klub sportowy. Na koniec chcemy podziękować panu Leszkowi
Kostańskiemu, trenerowi AZS Poznań za pomoc i dobre słowo.
Dziękujemy.
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UKS FIR Warszawa ul. Gruntowa 46; 04-906 Warszawa
tel. 22 612 65 10; 601 31 65 00; mail: uksfir@fir.com.pl

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA NASZE REGATY
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Z inicjatywy Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (KOZŻ), Klubu RTS
Opteam Sailing z Rzeszowa oraz Podkarpackiego Centrum Klasy Optimist udało się po niespełna

Jezioro Solińskie
„Nowe-Stare” miejsce na mapie Polski
w klasie Optimist
dekadzie zorganizować ponowny powrót jachtów klasy Optimist na Jezioro Solińskie w Bieszczadach. Wydarzenie to miało miejsce podczas wakacji   2013 roku. W bazie KOZŻ w Polańczyku
został zorganizowany obóz żeglarski dla dzieci pływających na jachtach klasy Optimist. Przystań
i baza żeglarska KOZŻ może pochwalić się bardzo dobrą infrastrukturą do organizacji tego typu
zgrupowań. Sam obóz miał charakter pilotażowy a mimo to spotkał się z bardzo dobrym odbiorem
i już po jego zakończeniu większość osób wyraziło chęć powrotu w te strony w roku następnym.
Uczestnikami obozu byli wychowankowie klubu Opteam Sailing z Rzeszowa, których trenerem oraz
opiekunem jest Wacław Kielich.
W związku z powyższym planujemy organizację w tym roku nie tylko kolejnego obozu,
ale również regat w klasie Optimist. Nasze obawy oraz wątpliwości o wystarczające zaplecze ostatecznie rozwiało spotkanie, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Była to konferencja
szkoleniowa mierniczych klasy Optimist ,którą również zorganizował KOZŻ. Wszyscy zaproszeni
goście, a wśród nich  Główny Mierniczy klasy oraz trenerzy w klasie Optimist stwierdzili, że warunki
Jeziora Solińskiego, baza żeglarska, miejscowość jaką jest uzdrowisko Polańczyk z powodzeniem
pozwalają już teraz zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w rywalizacji o „ Puchar Soliny”
w klasie Optimist.  
Dodatkową zaletą regionu poza urokliwym Jeziorem Solińskim oraz Bieszczadami samymi w sobie jest wiele dodatkowych atrakcji czekających na naszych gości. Jedną z wielu jest
możliwość zwiedzania wnętrza największej zapory wodnej w Polsce, czy przejażdżka zabytkową
„bieszczadzką kolejką” wąskotorową. Samo uzdrowisko Polańczyk oferuje 1200 miejsc noclegowych oraz smaczne regionalne jedzenie.
Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy w nasze strony.
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KROŚNIEŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
38-610 POLAŃCZYK
Ul. Równa 26
Kierownik biura tel. 13 46 66 138 / 604 24 65 69
kontakt@kozz.pl, ozzkrosno@poczta.onet.pl
www.kozz.pl
RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE OPTEAM SAILING
info@opteamsailing.pl tel. +48 792 679 128
www.opteamsailing.pl
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Starty zagraniczne w sezonie 2013’
IODA EUROPEAN TEAM RACING
CHAMPIONSHIP
Drużynowe Mistrzostwa Europy
Lake Ledro - Włochy
19-24.08
1. ESP - Hiszpania
2. SLO - Słowenia
3. TUR - Turcja
6. POL - Polska                ( startowało 15 dr. )

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP
Mistrzostwa Świata
Lake Garda - Włochy
15-26.07
1. Loh Jia Yi
SIN
2. Nils Sternbeck
GER
3. Edward Tan
SIN
55.   Mikołaj Staniul
58.   Marcin Urbański
75.   Michał Sawicki
99.   Aleksandra Melzacka
107. Bartosz Wałczyk           ( startujących 259 )
IODA EUROPEAN SAILING CHAMPIONSHIP
Mistrzostwa Europy
Balaton - Węgry
29.06-07.07
Chłopcy:
1. Tytus Butowski
POL  
2. Rok Verderber
SLO  
3. Luca Valentino
ITA
1.     Tytus Butowski
          
26.   Adam Głogowski
37.   Damian Kosmalski
64.   Mikołaj Jaworski            ( startujących 146 )
Dziewczęta:
1. Mara Turin
2. Aina Colom
3. Eefje Nissen

SLO
ESP
NED

13.   Julia Szmit
20.   Agnieszka Urbaś
51.   Joanna Trejter               ( startujących 102 )
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MISTRZOSTWA GRUPY B
Nieporęt

Wyniki regat
mistrzowskich
2013’

CRAWSAVER OPEN POLISH
OPTIMIST CHAMPIONSHIP
Kamień Pomorski
01.   Oliver Orting
                Dania
02.   Royla Philipp
              Niemcy
03.   Oscar Engström
            Szwecja
05. Mikołaj Staniu                       YKP Gdynia
06. Tytus Butowski                         YKP Gdynia
09. Adam Głogowski                 YK Stal Gdynia
13. Michalina Manikowska            JKW Poznań
18. Jakub Gołębiowski            SSW MOS Iława
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Dobrzyń n. Wisłą
Dziewczęta:
1. Aleksandra Melzacka                 YKP Gdynia
2. Julia Szmit                 MBSW UKŻR Giżycko
3. Wiktoria Wróblewska       UKS Fir Warszawa
Chłopcy:
1. Mikołaj Staniul                            YKP Gdynia
2. Marcin Urbański                    ChKŻ Chojnice
3. Mikołaj Sawicki                           YKP Gdynia

Open:
1. Paweł Abramowicz              SSW MOS Iława
2. Jakub Gołębiowski              SSW MOS Iława
3. Michał Krasodomski                   YKP Gdynia
Dziewczęta:
1. Julia Mathea
              MKŻ Arka Gdynia
2. Michalina Jankowska          SSW MOS Iława
3. Zuzanna Szadziul   
       YKP Gdynia
MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 9ciu
Iława
Dziewczęta:
1. Laura Szulc  
               LKS Charzykowy
2. Oliwia Osadcow                  KŻ Horn Kraków
3. Aleksandra Mindak             LKS Charzykowy
Chłopcy:
1. Gustaw Miciński
2. Jan Gierzyński
3. Mateusz Gwóźdź  

       YKP Gdynia
KS Zatoka Puck
       YKP Gdynia

MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 11tu
Złocieniec
Dziewczęta:
1. Wiktoria Kaczor                  LKS Charzykowy
2. Maja Sadowska  
KŻ Horn Kraków
3. Gabriela Kulka        KS Spójnia Warszawa
Chłopcy:
1. Filip Szmit
       MBSW UKŻR Giżycko
2. Patryk Kosmalski                   ChKŻ Chojnice
3. Paweł Abramowicz              SSW MOS Iława
MECZOWE MISTRZOSTWA PSKO
Kraków
Dziewczęta:
1. Wiktoria Gołębiowska         SSW MOS Iława
2. Magdalena Smagowicz   KS Omega Kraków
3. Jagoda Kania                      KŻ Horn Kraków
Chłopcy:
1. Piotr Malinowski                   SSW MOS Iława
2. Marcin Urbański                   ChKŻ Chojnice
3. Patryk Kosmalski  
  ChKŻ Chojnice
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO
Kiekrz
1. YKP Gdynia 1
2. SSW MOS Iława
3. ChKŻ Chojnice
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Wyniki współzawodnictwa w sezonie 2013’
Puchar Polski
DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI
1. YKP Gdynia
2. SSW MOS Iława
3. YK Stal Gdynia
4. MBSW UKŻR Giżycko
5. ChKŻ Chojnice
6. JK Kamień Pomorski
GRUPA A - open
1. Mikołaj Staniul
       YKP Gdynia
2. Adam Głogowski
  YK Stal Gdynia
3. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
4. Aleksandra Melzacka
       YKP Gdynia
5. Julia Szmit
       MBSW UKŻR Giżycko
6. Filip Szmit
       MBSW UKŻR Giżycko
GRUPA A - dziewcząt
1. Aleksandra Melzacka
       YKP Gdynia
2. Julia Szmit
       MBSW UKŻR Giżycko
3. Agnieszka Urbaś
       YKP Gdynia

GRUPA B- open
1. Michał Krasodomski
       YKP Gdynia
2. Jakub Gołębiowski              SSW MOS Iława
3. Sławomir Kapałka                       YKP Gdynia
4. Paweł Abramowicz              SSW MOS Iława
5. Konrad Jasiewicz               MKŻ Arka Gdynia
6. Jan Goralski    
       YKP Gdynia
GRUPA B - dziewcząt
1. Zuzanna Szadziul   
       YKP Gdynia
2. Julia Mathea
              MKŻ Arka Gdynia
3. Michalina Jankowska          SSW MOS Iława
GRUPA C- open
1. Gustaw Miciński
       YKP Gdynia
2. Mateusz Gigielewicz  
  Baza Mrągowo
3. Jan Gierzyński
KS Zatoka Puck
4. Pola Dzik  
                SSW MOS Iława
5. Hanna Dmochowska         MKŻ Arka Gdynia
6. Oliwia Osadcow  
KŻ Horn Kraków
GRUPA C - dziewcząt
1. Pola Dzik  
                SSW MOS Iława
2. Hanna Dmochowska         MKŻ Arka Gdynia
3. Oliwia Osadcow  
KŻ Horn Kraków
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Zwycięzcy regat - grupa A
XXIII Śląski Puchar Optimista
19-21.04
1. Michalina Manikowska
     JKW Poznań
2. Joanna Trejter
     JKW Poznań
3. Emilia Zygarłowska
     JKW Poznań
( startujących 44 )
Puchar Zatoki Puck ( II el. MŚ, ME )
02-04.05
1. Adam Głogowski  
  YK Stal Gdynia
2. Mikołaj Staniul  
       YKP Gdynia
3. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
            ( startujących 165 )
Memoria Ottona Weilanda
10-12.05
1. Marcin Urbański
    ChK CHojnice
2. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
3. Hanna Dzik
       YKP Gdynia
( startujących 86 )
Puchar Trzech Ryb ( III el. MŚ, ME )
Energa Sailing Cup
17-19.05
1. Michał Sawicki
       YKP Gdynia
2. Marcin Urbański
  ChKŻ Chojnice
3. Agnieszka Urbaś
       YKP Gdynia
( startujących 141 )
IV el. MŚ, ME; I el. OOM; Kamień Pomorski
Energa Sailing Cup
30.05-01.06
1. Aleksandra Melzacka  
       YKP Gdynia
2. Marcin Urbański  
  ChKŻ Chojnice
3. Julia Szmit   
       MBSW UKŻR Giżycko
            ( startujących 110 )
Puchar YKP Gdynia ( II el. OOM )
Energa Sailing Cup
14-16.06
1. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
2. Aleksandra Melzacka
       YKP Gdynia
3. Mikoaj Staniul
       YKP Gdynia
            ( startujących 131 )
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Puchar Mazowsza ( III el. OOM )
Energa Sailing Cup
21-23.06
1. Michał Sawicki
       YKP Gdynia
2. Mikoaj Staniul
       YKP Gdynia
3. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
wyniki po 2ch biegach ( startujących 150 )
Puchar Mazur
20-21.07
1. Julia Szmit  
       MBSW UKŻR Giżycko
2. Filip Szmit
       MBSW UKŻR Giżycko
3. Wojtek Klimaszewski  MBSW UKŻR Giżycko
( startujących 17 )  
Srebrny Żagiel Optimista
Energa Sailing Cup
02-04.08
1. Marcin Urbański
  ChKŻ Chojnice
2. Bartosz Wałczyk
  ChKŻ Chojnice
3. Mikołaj Staniul  
       YKP Gdynia
( startujących 98 )
Energa Sailing Cup - Grand Final
23-25.08
1. Filip Szmit  
       MBSW UKŻR Giżycko
2. Mikołaj
           Staniul YKP Gdynia
3. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
		
( startujących 40 )
Puchar Opti
14-15.09
1. Tytus Butowski
       YKP Gdynia
2. Michalina Manikowska
     JKW Poznań
3. Adam Gogowski
  YK Stal Gdynia
		
( startujących 40 )
Regaty Piastowski, Crewsaver Cup,
MM PSKO
20-22.09
1. (5) Mikołaj Staniul
       YKP Gdynia
2. (6) Tytus Butowski  
       YKP Gdynia
3. (9) Adam Gogowski
  YK Stal Gdynia
		
( startujących 294 )

Zwycięzcy regat - grupa B ( o wsp. 1,6 i wyższym )
Mistrzostwa PSKO gr.B ( 1,8 )
Nieporęt 29-31.08.2013
1. Paweł Abramowicz                       SSW MOS Iława
2. Jakub Gołębiowski                       SSW MOS Iława
3. Michał Krasodomski                            YKP Gdynia
( startujących 278 )
Srebrny Żagiel Optimista ( 1,6 )
Kiekrz 02-04.08.2013
1. Michał Krasodomski                            YKP Gdynia
2. Jakub Gołębiowski                       SSW MOS Iława
3. Jan Goralski  
                YKP Gdynia
( startujących 157 )
Puchar Trenerów ( 1,6 )
Gdynia 22-24.07.2013
1. Michał Krasodomski                            YKP Gdynia
2. Gabor Jaksina
      Opti CWM Gdynia
3. Jakub Gołębiowski                       SSW MOS Iława
( startujących 170 )
Złoty Puchar Mazur ( 1,6 )
Węgorzewo 24-26.05.2013
1. Michał Krasodomski                            YKP Gdynia
2. Jakub Gołębiowski                       SSW MOS Iława
3. Zuzanna Szadziul    
                YKP Gdynia
( startujących 115 )
Memoriał Ottona Weilanda ( 1,6 )
Charzykowy 10-12.05.2013
1. Paweł Abramowicz                      SWW MOS Iława
2. Michał Krasodomski
                YKP Gdynia
3. Sławomir Kapałka
                YKP Gdynia
( startujących 174 )
XXIII Śląski Puchar Optimista ( 1,6 )
Rybnik 19-21.04.2013
1. Michał Krasodomski                            YKP Gdynia
2. Tomasz Misiak  
              JKW Poznań
3. Sławomir Kapałka
                YKP Gdynia
( startujących 70 )
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Kolejny sezon żeglarski przed nami.
         Czeka nas na początku sezonu więcej pracy i koniecznej cierpliwości w spełnieniu obowiązków pomiarowych. Mam nadzieję, że
korzyści w dalszym  przebiegu sezonu zrekompensują nam początkowe trudy. Liczne opinie zebrane w 2013 r. potwierdziły trafność
realizowanych w poprzednim roku rozwiązań. Dziękuję wszystkim
za współdziałanie , od którego zależał pomyślny efekt całej pracy.
         Pragnę poinformować, że nasze grono mierniczych klasy
OPTIMIST , dzięki inicjatywie Zarządu PSKO powiększyło się o  kolegów, którzy w 2013 roku tak efektywnie pracowali w komisjach
technicznych regat. Są to Koledzy Jakub Bogdański ( lic.40 ), Adam
Dyniewski (lic. 37), Karol Hulin (lic.38), Zbigniew Michalski (lic.39),
którzy przystąpili i pomyślnie zaliczyli egzaminy uzyskując uprawnienia mierniczych jachtów klasowych PZŻ.
         Już niedługo spotkamy się na regatach w gościnnym PUCKU. Podobnie jak w ubiegłym sezonie , ale wspomagając się już posiadaną BAZĄ przeprowadzimy wspólnie jej aktualizację . Będzie
ona stanowiła podstawę pracy mierniczych na kolejnych regatach, umożliwiając sprawne wykonywanie obowiązków nawet przy dużej liczbie startujących łodzi.
Poniżej przedstawiam kilka informacji organizacyjnych i komunikatów :
1.Zostały opracowane zaktualizowane Przepisy Międzynarodowej Klasy OPTIMIST na
rok  2014  ( CR  Class Rules ). Materiał do pobrania ze strony PSKO wraz z Kodeksem
Reklamowania ISAF
2.Wprowadzono następujące zmiany i uzupełnienia :

- CR 3.2.7  stan techniczny zbiorników wypornościowych i ich mocowań , wpis testu
- CR 4.2.a stan techniczny właściwych kamizelek wypornościowych
- CR 4.3.b cuma z liny pływającej
- CR 3.5.3.8 wymiar max 100 mm miedzy stropikiem i bomem.
4. Reklama po uzyskaniu zgody PZŻ ( na każdego sponsora ) może być naniesiona na kadłubie w dowolnym obszarze nie przeznaczonym dla dla organizatora regat ( 40 % burty od
dziobu ) CR 2.8.1.  Reklama na żaglu jest niedopuszczalna Dodatek do CR Rys.
5. Zarząd PSKO planuje wzorem sezonu 2013 przygotowanie plakietek 2014 na kadłub
i osprzęt.
6. Kolejnym krokiem zmierzającym do powszechnego respektowania Przepisów Klasowych
umożliwiającym identyfikację kadłubów, będziemy zwracać uwagę na spełnienie przepisu
CR 2.7.3. o prawidłowym oznakowaniu numerem klasowym  ( certyfikatowy POL – XXX ).
7. Przed majowymi regatami w Pucku, wzorem poprzedniego roku zostaną przeprowadzone
pomiary sprawdzające w celu aktualizacji BAZY sprzętowej. Bliższe informacje zostaną
opublikowane na stronie PSKO.
Dziękując raz jeszcze za współpracę w sezonie 2013, życzę wszystkim zawodniczkom i zawodnikom wytrwałości w osiąganiu sukcesów w 2014 r. Pamiętajmy , że zdrowa rywalizacja opiera
się również na respektowaniu przepisów technicznych.   Satysfakcja z sukcesu zdobytego   „ fair
play’’  jest prawdziwym zwycięstwem.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Jurek Miśków

CR 2.7.5. Żagiel musi nosić znaki identyfikacyjne wskazane w przepisie 6.5 i każdy żagiel wyprodukowany lub pomierzony po 1 stycznia 1990 musi mieć zamocowany na stałe, w pobliżu rogu
halsowego, oficjalnie numerowany guzik lub plakietkę (sail label ) na żagiel (dowód opłaty klasowej
za żagiel). Żaden żagiel nie może być przyjęty do mierzenia po raz pierwszy bez takiego guzika lub
plakietki. Guziki lub plakietki nie mogą być przenoszone  z jednego żagla na inny. Plakietki żagla
muszą być trwale przyklejone do żagla  i przeszyte poprzecznie dwoma ściegami .
Alternatywnie plakietki muszą być trwale przyklejone do żagla i dodatkowo zabezpieczone dostarczonymi przez ICA  nitami.
Guziki lub plakietki są do nabycia przez żaglomistrzów w Międzynarodowym Związku Klasy Optimist (IODA) , ale mogą być również uzyskane w razie potrzeby przez Narodowe Związki Klasy.
CR 3.3.1.1. Łodzie muszą używać epoksydowe płetwy mieczowe jak określono poniżej.        Łodzie
drewniane lub drewniano- epoksydowe mogą korzystać z płetw mieczowych     drewnianych lub
epoksydowych. Płetwy mieczowe mierzone po raz pierwszy przed 28 lutego 2005 r. i używane na
łodziach  mierzonych przed tą datą, mogą być zgodne z zasadami ważnymi przed 1 marca 2004 r.
CR 4.1.1. Łodzie muszą używać epoksydowe płetwy sterowe jak określono poniżej. Łodzie drewniane lub drewniano- epoksydowe mogą korzystać z płetw sterowych drewnianych lub epoksydowych.
Płetwy mieczowe mierzone po raz pierwszy przed 28 lutego 2005 r. i używane na łodziach  mierzonych przed tą datą, mogą być zgodne z zasadami ważnymi przed 1 marca 2004 r.
3. Główne zalecenia dla wszystkich trenerów, opiekunów, mierniczych i oczywiście samych
zawodniczek i zawodników to bezwzględne respektowanie zasad bezpieczeństwa. Wszyscy mierniczowie zobowiązani są na każdych regatach dokonywać szczegółowej inspekcji
sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo startujących dzieci. Są to :
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REGULAMIN PSKO 2014
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 9 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 tylko zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 60 miejscach rankingu grupy B w poprzednim sezonie. W trakcie sezonu nie ma możliwości
przejścia do grupy A.
c. Na wniosek trenera (klubu) złożony do końca lutego, decyzją Zarządu PSKO, zawodnik z pierwszej 60-tki może pozostać w grupie B a zawodnik z miejsca poniżej 60. lub
nieklasyfikowany może przejść do grupy A (możliwość odstępstw dotyczy wyłącznie
sezonu 2014).
d. Zawodnicy zagraniczni starsi niż 11 lat mogą 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 11
i lat 9
2. W zawodach gr. A zawodnicy startują na sprzęcie zgodnym z aktualnymi przepisami klasowymi IODA, w gr. B zawodnicy startują na dowolnym sprzęcie klasy Optimist.
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 9 (otwarte)
Drużynowe Mistrzostwa PSKO. Do startu w zawodach uprawnionych jest 16 drużyn,
wyłonionych na podstawie rankingu (14 dni przed regatami) – suma punktów 4 najlepszych zawodników z gr. A plus 4 najlepszych z gr. B. W przypadku braku zgłoszeń
drużyn z 16 klubów istnieje możliwość dopuszczenia kolejnej drużyny z klubu na podstawie decyzji Zarządu.
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.  Aby
przyznać tytuły mistrzowskie musi startować min. połowa zawodników w każdej kategorii.
III. Puchar Polski PSKO
4. Każdego roku PSKO prowadzi rankingi Pucharu Polski: grupy A, grupy B i Klubowy.
5. W rankingu nie są umieszczani zawodnicy, którzy nie opłacili składki PSKO za dany sezon.
Punkty
w rankingu zostaną zaliczone wyłącznie za regaty rozegrane po opłaceniu składki.
6. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. A sumuje się cztery najlepsze wyniki regat pucharowych oraz wynik Międzynarodowych Mistrzostw PSKO. Punkty poszczególnych regat
liczone są według wzoru:
PKT = WSP x ( LS + 1 – MC)
gdzie LS to liczba sklasyfikowanych zawodników, MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP = 2.0 dla MM PSKO, WSP = 1.5 dla pozostałych regat gr. A
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7. Wszystkie regaty Pucharu Polski gr. B posiadają współczynniki, a punkty do rankingu gr. B
liczone są wg wzoru:
PKT* = (współczynnik x 100) – (zajęte miejsce – 1)
8. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone:
Mistrzostwa PSKO grupy B o współczynniku 2,0 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 200
i niższe otrzymują 1 pkt.)
2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 160
i niższe otrzymują 1 pkt.)
1 wynik regat o współczynniku 1,0 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 100 i niższe otrzymują 1 pkt.)
1 wynik regat o współczynniku 0,5 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 50 i niższe otrzymują 1 pkt.)
Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani przynajmniej w 1 wyścigu.
9. 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.
10. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja zawodników do lat 9.
11. 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.
IV. Zasady kwalifikacji do reprezentacji na MŚ i ME 2014.
12. W 2014 roku odbędą się 3 imprezy eliminacyjne.
13. 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.
14. Kolejność zawodników w rankingu MŚ i ME zostanie ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów w poszczególnych zawodach eliminacyjnych według poniższej tabeli.

15. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 4 wyścigi. W rankingu odrzuca się jedną najgorszą eliminacje ze wszystkich rozegranych, przy
rozegraniu minimum 3.
16. Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w ostatniej eliminacji.
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17. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Do rankingu wyniki będą
liczone bez uwzględnienia tych zawodników.
18. Każdy zawodnik dokonuje wyboru imprezy – Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy –
w dniu zakończenia ostatniej eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje wg zajętego miejsca
w rankingu eliminacji.
V. Organizacja regat PSKO
19. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, ISAF, zaleceniami IODA i niniejszym Regulaminem.
20. 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
21. 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.
22. Wpisowe do regat w roku 2014 nie może być wyższe niż:
MM PSKO, Meczowe Mistrzostwa PSKO, Regaty Eliminacyjne, Mistrzostwa gr.B –   80zł
pozostałe regaty flotowe – 50zł
Drużynowe Mistrzostwa PSKO – 400zł od zespołu.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych
terminów zgłoszeń on-line.
23. 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.
24. Podział na grupy pierwszego dnia regat następuje poprzez rozstawienie 24 zawodników
najwyżej sklasyfikowanych w aktualnym Pucharze Polski wg poniższych tabel:
 podział na 2 grupy

 podział na 3 grupy
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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
wg zasad określonych w pkt. 23.
25. Organizator zobowiązany jest w ciągu tygodnia po zakończeniu regat przesłać drogą elektroniczną wyniki regat wraz z krótką relacją z min 1 zdjęciem na adres mailowy
optimist@sails.pl
26. Wymogi dotyczące organizacji regat:
a. Na wszystkich materiałach informacjach musi być umieszczane logo PSKO
b. Zawodnicy, których rodzice lub trenerzy będą członkami KS, nie będą otrzymywać punktów
rankingowych. Nie dotyczy to osób zabezpieczających trasę i rozstawiających znaki kursowe, tzw. Komisji Technicznej.
c. Organizator w pierwszym dniu regat – do czasu zakończenia zgłoszeń – musi opublikować
regulamin nagród (kategorie, w jakich będą przyznawane nagrody).
d. 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 bez możliwości odwołania .
e. We wszystkich regatach mistrzowskich i eliminacyjnych dla grupy A sprzęt musi być sprawdzony i oznaczony przez mierniczego regat.
f. Czas po godz. 22.00 przeznaczony jest na wypoczynek dzieci, co oznacza, iż do godziny
21.00 powinny zostać zakończone wszelkie czynności związane z regatami.
g. Maksymalny czas przebywania na wodzie dla zawodników grupy B wynosi 6h i jest każdorazowo liczony od sygnału KR o zejściu na wodę.
h. Regaty, oprócz regat mistrzowskich, eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6 dla grupy B,
organizowane w trakcie roku szkolnego muszą być  dwudniowe.
i. Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
j. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza lub
równa 2 m/s, wyścig musi być przerwany.
27. Zarząd powoła na każdy sezon obserwatora regat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasady określone w Rozdziale V, pkt. 22 mogą zostać zmienione decyzją obserwatora
regat lub 2 innych członków Zarządu PSKO.
28. W Mistrzostwach PSKO do lat 9 i 11 chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i przyznawane
są odpowiednio tytuły Mistrza PSKO do lat 9 i 11 w kategorii dziewcząt i chłopców. Udział
w tych regatach mogą brać udział zawodnicy odpowiednio do lat 9 i młodsi oraz do lat 11
i młodsi.
29. Najpóźniej do 31 października każdego roku należy zgłosić propozycję organizacji regat na
kolejny sezon. Zarząd PSKO na posiedzeniu w połowie listopada danego roku, zatwierdzi
terminarz na kolejny rok, który zostanie opublikowany w informatorze oraz na stronie internetowej.
VI. Inne
30. Skład na Drużynowe Mistrzostwa Europy powołuje Zarząd na podstawie rekomendacji trenera reprezentacji.
31. Prawo startu w Klubowych Mistrzostwach Europy uzyskują drużyny w kolejności zajętych
miejsc na Drużynowych Mistrzostwach PSKO.
32. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na
konto PSKO: Bank Zachodni WBK S.A 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
33. Wszelkie komunikaty są ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej stowarzyszenia.
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410
410
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1110
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2010

nazwa

KŻ Horn Kraków
CHKZ
Klub Żeglarski VIKING Człuch
KS Dobra Marina
KŻ Horn Kraków
Argentyna

KŻ Horn Kraków
UKS Zalew Kielce
Toruński Okręgowy Związek Żeglarski, KST Energa  Manekin
Toruń Sekcja Żeglarska "Elektryk" w Grudziądzu
MOS Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie
JKW
YKP Gdynia
UKS Barnim Goleniów

UKŻR NIEGOCIN Giżycko z MBSW Giżycko
CHKZ
Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
CHKZ
Gniewuś Gniewino
JKW
Puck/Nysa (Polski Związek Żeglarski)
Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
CHKZ
YKP Gdynia
Krosnieński OZŻ (Zalew Soliński)
UKS Szkwał Złocieniec
UKŻ Michałowo
MLKS Krajna
Optymiści Gdańsk
MOS Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie
Sopot
UKS WIKING (jez Żywieckie)
UKS Fir Warszawa
LKS Charzykowy
Klub Żeglarski VIKING Człuch
MKŻ Żnin
UKS Silesia Chełm Śląski
Klub Sportowy AQUA Włocławek
NAUTICUS Yacht Club Olsztyn
CHKZ
Opti CWM Gdynia
MKŻ OPTI
YC PTTK Beskid
UKŻ Lamelka Kartuzy
UKS MOS Ełk
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XVI Regaty im Tadeusza Imbierowicza
III Zalewskie Regaty o Puchar Burmistrza Zalewa
Drużynowe MP PSKO
Jesienny Puchar Gdyni
Puchar Ziemii Goleniowskiej, II Mistrzostwa UKS Barnim Goleniów
XIV Regaty o Puchar Prezydenta Krakowa
III el. do KWM Małopolski w klasie Optimist gr. B
Puchar Jesieni
Puchar VIKINGA
III DOBRE REGATY
Otwarte Zespołowe Mistrzostwa Małopolski
Mistrzostwa Świata

organizator
Sląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach
LKS Charzykowy
KS Zatoka Puck
Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
CHKZ
KW LOK Garland Gliwice
CHKZ
JACHT KLUB POGORIA III
YKP Gdynia
NCŻ Górki Zachodnie
Klub Żeglarski "NYSA"
UKŻ WIKING Toruń
LKS Charzykowy
KŻ Horn Kraków, St. Ekologia i Żagle
KS Dobra Marina
MOS Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie
MKŻ OPTI
MKŻ Żnin
KS "Centrum Żeglarskie" Szcecin, MOS Euroregionalne
Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, UM Szczecin
WTR Węgorzewo
Toruński Klub Żeglarski
Mkr Tramp Mielno
KŻ Horn Kraków
MLKS Krajna
Klub Żeglarski VIKING Człuch
UKS Fir Warszawa
UKS Szkwał Złocieniec
UKS MOS Ełk
UKŻR NIEGOCIN Giżycko z MBSW Giżycko
UKŻ MORiS Pszczyna
NAUTICUS Yacht Club Olsztyn
UKŻ Lamelka Kartuzy
Yacht Club ZefirDrakkar
KS Spójnia Warszawa
UKŻ "Siódemka" Białystok
Klub Sportowy “Zjednoczeni” Bydgoszcz
Międzyszkolny Klub sportowy Szkuner w Myśliborzu
MKŻ OPTI
LKS Charzykowy
UKS Yacht Club Sława
Irlandia
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Puchar Mazur
Chojnice Team Cup
III  Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
III Eliminacja do OOM w klasie Optimist
Regaty Św. Anny
Srebrny Żagiel Optimista
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Mistrzostwa PSKO do lat 9
Chojnicki Złoty Konik Morski
Puchar Trenerów
I Puchar Soliny
Mistrzostwa PSKO do lat 11
Regaty z Pasją
Regaty św. Wawrzyńca, Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Puchar Limito
XXX Regaty Pomarańczowe im Mariana Skubija Mistrzostwa Gr B
Final Energa Sailing Cup
XX Międzynarodowe Regaty Puchar BeskidówINTERPUCHAR
Mistrzostwa Warszawy
Puchar LZS Charzykowy
Puchar Wójta Gminy Człuchów
Puchar Żnina
Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski
II Regaty Optysiowe
NAUTICUS CUP
Puchar Komandora ChKŻ
Puchar Opti
Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO
Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej
Mistrzostwa Kartuz
XV Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego

45 regaty o Puchar Dnia Dziecka
Złoty Puchar Mazur
Puchar TKŻ
Puchar Trampa
Otwarte Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ
Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Puchar Burmistrza Człuchowa
Puchar UKS FIR
XIV Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej
XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Ełku
Puchar Trzech Ryb – II el. do OOM
Puchar Burmistrza Pszczyny
Puchar Lata
Puchar Burmistrza Kartuz
Regaty Poraj
Haribo Optimist Cup
Puchar Żubra
XV Puchar Bydgoskiej Łuczniczki – GMG Sport
XLIII Regaty o Puchar Leonida Teligi
Puchar MKŻ OPTI
Puchar Lata
Puchar Dni Sławy
Mistrzostwa Europy

Śląski Puchar Optimista
Regaty Otwarcia Sezonu
Puchar Zatoki Puck  I el. ME/MŚ
I Ogólnopolskie Regaty o Puchar Mariny "Kotwica" Tarnobrzeg
Regaty Konstytucyjne
Otwarte Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju
Memoriał Ottona Weilanda
InterPuchar Zagłębia
Puchar YKP Gdynia  II el. ME/MŚ
Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
Puchar Nysy
Puchar Prezydenta Miasta Torunia
Puchar Starosty Powiatu Chojnickiego
XX Międzynarodowe Regaty Ekologiczne, Memoriał Piotra „Kocika” Stolzmanna
Pierwsze szczecińskie ogólnopolskie regaty
Puchar Starosty Iławskiego
Puchar Mariny Kamien Pom III ElMŚ / ME i I el. OOM
Puchar SAFEGE
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gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
open
gr B
el OOM
gr A i Gr B
gr B
gr. B
gr A i Gr B
gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B

gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i gr B

gr A i Gr B
gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
el ME i MS, el. OOM
gr A i Gr B

cykl/wsp wg zgłoszenia
gr A i Gr B
gr A i Gr B
el ME/MS, gr. B
gr A i Gr B
gr A i gr B
gr A i Gr B
gr A i gr B
gr A i Gr B
el ME/MS

1,0
0,5
0,5
0,5

gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
gr A i Gr B
drużynowe

1,0 gr A i Gr B
0,5 gr A i Gr B
druzynowe
0,5 gr A i Gr B
0,5 gr A i Gr B

pierwsza 20 rangingu
0,5 gr A i Gr B

1,0 gr A i Gr B
druzynowe
1,0 gr A i Gr B
el OOM
0,5 gr A i Gr B
1,6 gr A i Gr B
OOM
open
0,5 gr A i Gr B
1,6 gr B
0,5 gr A i Gr B
open
0,5 gr A i gr B
0,5 gr A i Gr B
1,0 gr A i Gr B
2,0 gr B
Final Energa
0,5 gr A i Gr B
0,5 gr A i Gr B
0,5 gr A i Gr B
0,5 gr A i Gr B
1,0 gr A i Gr B
1,0 gr A i Gr B
0,5 gr A i gr B
0,5 gr B
0,5 gr A i gr B
1,0 gr A i Gr B
open
1,0 gr A i Gr B
0,5 gr. B
0,5 gr. B
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1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5

el.
ME/
Ener
MŚ gr. A ga gr. B
x
1,0
x
0,5
x
x
x
1,0
x
0,5
x
0,5
x
0,5
x
1,6
x
0,5
x
x
x
0,5
x
0,5
0,5
x
0,5
x
0,5
x
0,5
x
0,5
x
x
x
x
1,0
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„Co dalej po optimiście?” - coroczne pytanie na koniec każdego sezonu. Wielu zawodników kończąc wieloletnią
przygodę z optimistem zastanawia się nad klasą, na której
ma rozpocząć kolejny sezon. Były oczywiście w ostatnich
latach próby wprowadzania kolejnych klas młodzieżowych.
Kończyło się to jednak w większości fiaskiem. Czemu? ...
Zawodnicy przechodzą na Lasera, na 420tkę, na
29’era, bywają tacy, którzy rozpoczynają żeglowanie na Cadetach ... Jest też grupa, która przeszła na L’Equip’a. Wielu
z nich jeszcze początek sezonu 2013 rozpoczynało w Rybniku czy na regatach w Giżycku, a niebawem przygotowy-

Obecny sezon wszyscy Ci sternicy rozpoczęli
już na 420tkach. Przygotowują się do kolejnych Mistrzostw
Europy w kolejnej klasie, do których życzymy im kwalifikacji.
Znów na wodzie spotkają się byli optimiściarze. Najmłodsze
stażem sterniczki 420tek rywalizować będą z pływającą od
poprzedniego sezonu na 420tce Lidką Bochan ( 9 m-ce Pucharu Polski klasy 420 w roku 2013 ) i starszymi koleżankami z Optyków: Ewą Romaniuk ( 1 m-ce ), Agatą Błażewską
( 3 m-ce ). Sternicy zaś spotkają się ze swoimi kolegami,
których dobrze pamiętają z Optyka.
Red.

... co dalej po OPTI ?
wali się już do startów w L’Equipowych regatach eleminacyjnych
do OOM’ów, czy też Mistrzostw
Europy. Wszystko co dotychczas
znali dawało im mocne podstawy
do żeglowania, ale budowanie relacji ze swoim załogantem / sternikiem w klasie dwuosobowej nie jest
sprawą łatwą, a ponad to trzeba
było opanować nowy sprzęt ...
Miniony
sezon
naszych   byłych optimiściarzy należy uznać jednak za udany.

Chciałbym podziękować wszystkim Autorom zamieszczonych materiałów
i zdjęć za ich udostępnienie do tego numeru. Szczególnie zawodnikom, którzy
samodzielnie napisali swoje relacje, wspomnienia z optimistycznych imprez.
Zapraszam
Wszystkich,
szczególnie
zawodników, do przesyłania ciekawych, krótkich relacji z imprez optimistycznych, zdjęć,
grafik, zaprezentowania ciekawych miejsc
w swojej okolicy, do których chcecie zaprosić, materiały promujące wasze sekcje...
Wszystko to chcielibyśmy wykorzystać w kolejnych
numerach
naszego
informatora.
Pzdr :/ Arek Forjasz

tel. 790 745 715
kabat@cad.pl

Czołówkę klasy L’Equipe stanowili sternicy, których
zapewne wielu znacie.
Konrad Pszczółkowski ze swoim załogantem Jankiem Jędrasikiem zdobył 3 m-ce w Mistrzostwach Europy.
W regatach tych dobrze zaprezentowały się także załogi:
Wiktora Forjasza z Zosią Szabat ( 9 m-ce; 2ga polska załoga ),
Moniki Anzel z Nikolą Kociubska ( 15 m-ce; 4ta żeńska załoga  ) i Michała Jagielskiego z Maćkiem Królem ( 16 m-ce ).
Te same załogi spotkały się w Dobrzyniu na akwenie OOM’u. Swoje wysokie umiejętności potwierdziła ponownie załoga Konrada zdobywając tytuł Mistrzów Polski. Tytuł
v-ce Mistrzowski zdobyła załoga Wiktora. Na miejscu trzecim
uplasowała się załoga Michała. Tym razem, będąc na remisie
z nim, wyższość jego załogi  musiała uznać Monika zajmując
czwarte miejsce. Sukcesy naszych załóg są zasługą ich trenerów: Ani Goryszewskiej, Bartka Guzowskiego i Agnieszki
Stefańskiej.
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www.mkzopti.pl

Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wilków Morskich 4
mail: kontakt@mkzopti.pl
tel. +48 605 332 155
rejestracja na:
www.optimist-kamienpomorski.com
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Adres korespondencyjny:
PSKO
ul. Gryfitów 1
72 - 400 Kamień Pomorski
email: biuro@optimist.sails.pl

