
 

 
Relacja (Jesień 2013 r.) 

 

65. REGATY JESIENNE  

 

Jedne z najstarszych polskich regat organizowane przez Jacht Klub Pogoń, do którego należy 

nasza Maria, odbyły się 65. raz i składały z dwóch części. Pierwszą część stanowiły Regaty o 

Puchar Komandora SEJK POGOŃ, które odbyły się w dniach 21-22 września 2013 roku, a 

drugą, Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbie, które z kolei odbyły się dwa tygodnie później – 

czyli 05.10.2013 r. HELUKABEL Polska wraz z partnerami był jednym ze sponsorów tych już 

historycznych i ostatnich znaczących się w tym roku regat. 

 

Regaty o Puchar Komandora SEJK POGOŃ tradycyjnie przebiegały po trójkącie wokół boi 

stojących na wysokości: Czarnej Łąki, Lubczyny i Umbriagi. Pokonanie dwóch trójkątów dawało 

szansę na długą rywalizację, naprawienie ewentualnych błędów i dogonienie przeciwników. 

 

Jesień przygotowała w tych dniach żeglarzom i sympatykom żeglarstwa miłą niespodziankę i 

przegoniła zimno doskwierające od początku września. Pierwszy dzień regat odbył się przy 

pięknej, słoneczniej i niemal bezwietrznej pogodzie. Tylko momentami można było gdzieniegdzie 

poczuć 3B.  

 

Na tafli Jeziora Dąbie pojawiło się 36 jachtów. Jezioro Dąbie jest czwartym co do wielkości 

jeziorem w Polsce (powierzchnia nieco ponad 54 m kw) i  jedynym dostępnym dla jednostek 

pełnomorskich. Nie jest zbyt głębokim jeziorem, bo średnia głębokość to 2,6 m i do tego bardzo 

porośniętym – co dało się we znaki kilku jachtom startującym w regatach. 

 

Po pierwszym dniu, Maria plasowała się na 7 pozycji. Niestety dzień drugi okazał się pechowy nie 

tylko dla nas. Wiatr się wzmógł do 4B i na starcie doszło do licznych kolizji, z czego w najgorszym 

stanie wyszedł jacht Orson, który praktycznie stracił maszt. Maria dowodzona przez Jurka 

Wojnarowicza szczęśliwie nie zaliczyła żadnej kolizji ale i tak na mecie nie została sklasyfikowana 

przez co w ogólnej klasyfikacji znalazła się na 10 miejscu. 

 

Regaty o Błękitną Wstęgę Jezior Dąbie  przysporzyły wielu emocji już samą formułą. Regaty o 

błękitną wstęgę zwane są „wyścigiem australijskim” i polegają na tym, że nie bierze się pod uwagę 

na czym kto pływa, liczy się tylko to, kto pierwszy dotrze do mety. 

 

Kiedy okazało się, że wśród startujących pojawił się największy katamaran mieczowy Matrix, od 

razu został okrzyknięty faworytem, bo jak wiadomo – wielokadłubowce zawsze są szybsze od 

jednokadłubowych jednostek. Jednak wśród startujących byli także „zawodowi ścigacze”, czyli 

żeglarze regatowi odnotowywani w światowych rankingach – a tacy nie odpuszczają do ostatniej 

chwili. Oprócz regatowych jachtów niemieckich, Matrixowi mogły popsuć plany choćby Bryza 33 – 

zwycięzca wielu regat czy Tomahawk.  

 

Ten ostatni na starcie miał bardzo groźnie wyglądającą kolizję. W momencie, gdy zbliżał się 

prawym halsem do boi startowej (zatem miał pierwszeństwo), między nim a boją chciał się 

przecisnąć, idący lewym halsem, jacht SUS 01. W ostatniej chwili sternik SUS 01, widząc, że nie 

uda mu się ten manewr, odpadł, przyjmując kurs równoległy do Tomahawka, który płynął w dużym  

 



przechyle ostro do wiatru. Okazało się, że SUS 01 zahaczył salingiem o wanty Tomahawka z lewej 

burty, co doprowadziło do obrócenia tego drugiego i wystawienie jego lewej burty na uderzenie 

kadłuba SUS 01. Szczęśliwie nie doszło do poważnych uszkodzeń i oba jachty mogły dalej płynąć. 

 

Wyścig wymagał od sterników ogromnych umiejętności, a od załogantów czujności na najwyższym 

poziomie. Największym wrogiem tegorocznych Regat o Błękitną Wstęgę Jezior Dąbie był niski 

stan wody na jeziorze, a co za tym idzie liczne mielizny. Z ich powodu część załóg wycofała się, 

wśród nich Matrix i Bryza33. 

 

Nasza Maria stanowiła w tych regatach oprawę, co nie znaczy, że Jurek Wojnarowicz się poddał. 

Najważniejsze, że startował i dopłynął do mety, a to że nie był na szarym końcu, uznajemy za 

dodatkowy sukces. 

 

Zwycięzcą w pięknym stylu - po odrobieniu sporej straty - został Tomahawk. Gratulujemy! 

 

HELUKABEL Polska bardzo cieszy się, że mógł wspierać w tym roku zmagania żeglarzy. Jednym 

z naszych zamiarów było szerzenie tego pięknego i wszechstronnego sportu. Jest nam bardzo 

miło, że nasza obecność na wodach lądowych i morskich, jak i na nabrzeżach została zauważona. 

Dziękujemy za wszelkie dowody sympatii. 

 

 
                                                          Na zdjęciu Tomahawk za http://www.zozz.com.pl/ 

 


