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Drodzy przyjaciele Żeglarze,
Minął kolejny miesiąc, kiedy realizowaliśmy wiele wyzwań w polskim żeglarstwie,
mając także wpływ na zmiany w obszarze światowym.
Początek maja to dobry występ polskich żeglarzy podczas mistrzostw Europy klasy
Laser Radial we francuskiej miejscowości La Rochelle, gdzie brązowy medal wywalczył
Marcin Rudawski, a czwarte miejsce zajął Aleksander Arian.
W połowie maja uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu (Council) Międzynarodowej
Federacji Żeglarskiej World Sailing w Londynie. Efektem naszych dwudniowych obrad jest
wybór konkurencji, które zobaczymy podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024.
W programie igrzysk pozostanie windsurfing kobiet oraz mężczyzn. Debiutu doczeka się
kiteboarding w formule mieszanej, a stawkę uzupełnią dwuosobowe i jednoosobowe jachty
w formule mieszanej. Konkretne klasy, które zostaną przypisane wybranym konkurencjom
poznamy w listopadzie bieżącego roku. Przypomnę, że w wyniku wcześniejszych ustaleń do
startu w igrzyskach rekomendowano klasy Laser Standard, Laser Radial, 49er, 49er FX oraz
Nacra 17. Wszystkie klasy będą podlegać wymaganej prawem procedurze antymonopolowej,
która została już wdrożona w przypadku klas Laser i Laser Radial. Zawsze trudno jest
znaleźć kompromis, który zadowoli wszystkich. Wcześniejsze decyzje, zwłaszcza obowiązek
parytetu, nakazywały zmiany uniemożliwiając zachowanie wszystkich konkurencji, które
obecnie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. Stan obecny nadal jednak daje szansę
na zachowanie wszystkich klas olimpijskich, w których obecnie startują Polacy.
Z perspektywy PZŻ ważne jest, że droga dla nich nie została całkowicie zamknięta.
Nowością dla żeglarskiego świata było także rozpoczęcie pierwszych w historii
mistrzostw świata w e-żeglarstwie. W środowisku sporo mówiło się o tym, że żeglarstwo
może zaistnieć także w e-sporcie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
W maju odbyła się także kolejna edycja Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego.
Przez dwa kolejne weekendy sportowe konkurencje żeglarskie zapełniły Zalew Wiślany,
goszcząc w Krynicy Morskiej, dzięki dużemu zaangażowaniu miasta oraz burmistrza
Krzysztofa Swata. Niezwykle cieszy mnie fakt, że na starcie regat zgromadziło się aż 532
żeglarzy z całej Polski.
Ogromne powody do radości dało nam przyznanie praw do organizacji Mistrzostw
Europy Masters w klasie Finn, które odbędą się w 2020 roku w Gdyni. To kolejna impreza
mistrzowska przyznana Polsce, dzięki wspólnym staraniom Polskiego Związku Żeglarskiego,
Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn oraz Gdyńskiego Centrum Sportu. Taki
model współpracy gwarantuje kolejne udane wydarzenie żeglarskie.
W maju odbyło się również posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
Podczas spotkania uzupełniono wakat, dokooptowując do składu Tadeusza Gospodarczyka.
W zakresie spraw sportowych nadano stopnie instruktora sportu PZŻ II klasy i stopnie
sędziego sportowego PZŻ II klasy. Natomiast w ramach spraw szkoleniowych
przedyskutowano projekt certyfikatów kompetencji PZŻ, którego wdrożenie wymaga
konsultacji m.in. z Komisją Żeglarstwa Morskiego oraz Komisją Sportu. Poza tym
przedyskutowano również sprawy majątkowe Związku.

Koniec miesiąca to ponowne sukcesy naszych zawodników, którzy po raz kolejny dali
nam wiele powodów do dumy. W regatach żeglarskiego Pucharu Europy
w holenderskim Medemblik na najwyższym stopniu podium w olimpijskim windsurfingu
stanęła Zofia Klepacka. Drugie miejsce w kategorii mężczyzn w tej samej klasie zajął Maciej
Kluszczyński. Klepacka przyzwyczaiła już wszystkich do regularnych zwycięstw na arenie
międzynarodowej i jest to dla niej trzeci tryumf w tej imprezie. Natomiast bardzo miłą
niespodziankę stanowi wynik zawodnika DKŻ Dobrzyń, któremu życzę kolejnych sukcesów.
Jako reprezentant PZŻ uczestniczyłem w zorganizowanym w Mikołajkach Walnym
Zgromadzeniu członków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie
Jachty. Podczas spotkania omówiono m.in. potencjalne kierunki współpracy PZŻ oraz Izby
w zakresie upowszechniania żeglarstwa i sportów wodnych.
W ostatni weekend maja w Kołobrzegu miało miejsce Ogólnopolskie Otwarcie
Sezonu Żeglarskiego. Polski Związek Żeglarski reprezentował wiceprezes ds. morskich
Bogusław Witkowski. Wydarzenie odbyło się w ramach Dni Kołobrzegu i zostało
zorganizowane wspólnie z władzami miasta oraz Ligą Morską i Rzeczną, w ramach stulecia
powstania tej organizacji i odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzeniu towarzyszył
Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej.
Na wodach Zatoki Gdańskiej odbył się Żeglarski Puchar Trójmiasta. W tegorocznej
edycji wzięły udział 53 jachty z blisko 300 żeglarzami na pokładach. Regaty rozpoczęły
tegoroczny cykl Pucharu Bałtyku Południowego, będąc pierwszymi zawodami zaliczanymi
do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. W trakcie tej rywalizacji położono szczególny
nacisk na poprawę procedur bezpieczeństwa użytkowników jachtów.
Komisja Szkolenia PZŻ wraz z Wydziałem Upowszechniania i Rozwoju Biura PZŻ
zrealizowała 4 edycje szkoleń egzaminatorów przeprowadzających państwowe egzaminy na
patenty żeglarskie: w Poznaniu, Wrocławiu i dwie w Warszawie. W sumie w szkoleniach
uczestniczyło 72 egzaminatorów. Podczas spotkań poruszono problematykę związaną
z funkcją i zadaniami przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, wynikającą z przepisów
państwowych. Omówiono także procedurę przeprowadzania egzaminu, przybliżono
tematykę odpowiedzialności cywilnej egzaminatora i przedstawiono metodykę
egzaminowania.
W czerwcu czekają nas kolejne emocje związane z występami polskich żeglarzy na
arenach międzynarodowych. Przed nami m.in. finał Pucharu Świata klas olimpijskich
w Marsylii, regaty Pucharu Europy Kieler Woche, mistrzostwa świata w klasie Laser Radial
mężczyzn, gdzie o siódmy złoty medal powalczy Marcin Rudawski, czy mistrzostwa Europy
w klasie Optimist. Pod koniec miesiąca w Gdyni rozpocznie się żeglarskie święto, czyli 19.
edycja Volvo Gdynia Sailing Days - największa żeglarska impreza w Polsce, w ramach której
regularnie odbywają mistrzostwa międzynarodowe różnych kategorii wiekowych. W tym
roku zdecydowanie najwyższą rangę tego żeglarskiego festiwalu mają mistrzostwa Europy
w olimpijskich klasach 49er, 49er FX i Nacra 17. Bardzo ważnymi regatami będą także
mistrzostwa świata do lat 21 klas Laser Standard i Laser Radial oraz mistrzostwa świata
juniorów w klasie Laser 4.7.
Wszystkim żeglarzom życzę pomyślnych wiatrów i dobrych kursów w stronę
popularyzacji naszego sportu. Dziękuję za nieustanne zaangażowanie oraz współpracę
i zachęcam, abyście nadal przedstawiali swoje wizje i pomysły. Wszyscy razem będziemy
starali się żeglować dobrym kursem.
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