
Regaty PPJK między zielonymi wzgórzami 

 W cyklu PPJK możemy zasmakowad żeglarstwa na różnych akwenach. Każdy z nich cechuje coś innego , a jednym z 

elementów odpowiadających za dobry wynik jest właściwe czytanie tego co spotkamy na wodzie. Aktualny ranking PPJK 

przy wyrównanych jachtach w klasie, odzwierciedla w dużej mierze trafnośd decyzji skipera ,który oprócz swojego podwórka 

znajduje pomysł na pływanie i szybko przystosowuje się do panujących warunków gdzie indziej. Z pośród całego cyklu PPJK 

jest jedno miejsce w którym nieobliczalnośd zjawisk na wodzie jest jak najbardziej nie do przewidzenia i ciężko ,jest 

powiedzied czy lider wyjedzie ponownie z pucharem czy też zadowoli się miejscem poza podium. Polaoczyk położony w 

Bieszczadach miedzy pięknymi zielonymi wzgórzami nad Jeziorem Solioskim gościł w miniony weekend żeglarzy na regatach 

o Puchar Prezesa KOZŻ i dostarczał właśnie takich niespodzianek szczególnie podczas pierwszego dnia.  

 Regaty rozpoczęły się w sobotę 24 lipca o godz. 10 w porcie KOZŻ. Sędzią głównym zawodów był Paweł 

Stolzmann. Do regat zgłosiło się 41 jachtów w 5 klasach, T1,T2,T3, Omega Sport oraz Sport jako klasa dodatkowa. W 

pierwszym dniu regat udało się rozegrad 2 wyścigi. Pierwszy wyścig przy wietrze 1-3B przy znakomitej pogodzie przebiegł 

bez problemów. Jednak tuż po mecie ostatniego jachtu wiatr zmienił swój kierunek o 90 stopni i wzmógł się do 4-5B  

przysparzając kłopotów komisji ,która przez niemal godzinę nie mogła ustawid trasy . Górne boje nie trzymały dna w 

wyznaczonych miejscach ,podobnie jak statek komisji .  Na domiar złego zaczął padad deszcz. Kiedy już udało się rozstawid 

trasę i zakotwiczyd statek wiatr powrócił do porannego 1-3B. Deszcz ustał jachty wystartowały. Pierwsze kółko odbyło się 

tak jak powinno, jednak pozostała cześd trasy to jedno halsowe pływanie od górnego do dolnego znaku i wciąż zmieniający 

się wiatr. Trzeci bieg miał się odbyd ale tym razem wiatr osłabł przy okazji znów odwracając kierunek, więc sędzia zakooczył 

zawody w tym dniu. Rozbieżnośd tabeli wyników była spora, zdecydowani liderzy pojawili się w klasach T2 ,Omega Sport, 

Sport. T1 i T3, to duża ilośd niespodzianek i odległe pozycje lederów PPJK. 

 W niedzielę oprócz wody z dołu zawodnicy zasmakowali sporej ilości wody z góry. Deszcz zaczął padad od godz. 11 

i tak już zostało do samego zakooczenia regat. Wiatr sprzyjał zawodnikom. Wiejąc bez większych zmian kierunku z siłą 2 – 4 

B pozwolił na zorganizowanie 3 biegów ,które ostatecznie wyłoniły zwycięzców regat. Zakooczenie odbyło się szybko i 

sprawnie . Zwycięzcy otrzymali puchary a wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane nagrody. W strugach deszczu 

regaty nad piękną Solną dobiegły kooca.  

Jacek Olubioski ,Administrator strony internetowej PPJK 

 

Wyniki regat: 

T1 

1. SOBOWIEC BOGUSŁAW  na jachcie COMARCH OPTIMA 

2. GIBAŁA ZBIGNIEW na jachcie DYZIO 

3. LENCZYK ALEKSANDER na jachcie CASINO 

 

T2 

SZYCHOWIAK TOMASZ na jachcie SHREKOL 

TRZEŚNIEWSKI KRZYSZTOF na jachcie DIERA 

GINTER GRZEGORZ na jachcie CROMADEX 

 

T3 

WALATEK DARIUSZ na jachcie SYMPATHIA 

PATER ŁUKASZ na jachcie NOSTER 

SAWICKI MAREK na jachcie ELCOM 

 

OMEGA SPORT 

MARKIEWICZ MICHAŁ na jachcie GRAFMAR 

INGLOT PIOTR na jachcie POLITECHNIKA PGE RZESZÓW 

TORMA ŁUKASZ 

 

SPORT 

WIĘCEK MARCIN na jachcie FOLPAK 

CIEŚLA MIESZKO na jachcie PRODENTAL 

KĘDZIORA PIOTR na jachcie CELLFAST 


