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Baza regat MOS-2 Zegrze 

 

W dniach 12-13 czerwca na wodach Jeziora Zegrzyńskiego odbyły się Regaty Puchar Prezesa 

WOZŻ 2010 zaliczane do cyklu regat PPJK. Na starcie regat stanęło 29 załóg w 7 klasach: 

TANGO, T1, T2, SYMPATY 600, ŻAGLE 500, OMEGA STANDARD i OMEGA SPORT. 

Rozegrano 7 wyścigów, 5 w sobotę 12.06 oraz 2 w niedzielę 13.06. Najliczniej obsadzoną klasą 

była TANGO, w której wystartowało 8 jachtów. Tylko 2 jachty wystartowały w OMEGA 

STANDARD. 

Organizatorem regat był MOS-2 Zegrze i WOZŻ. Żeglarski ośrodek z doskonale rozwiniętą bazą 

sportową przez trzy dni gościł regatowców  z Warszawskich klubów zrzeszonych w WOZŻ. 

Szczególne słowa podziękowania należą się dyrektorowi MOS-2  Sławomirowi Kalinowskiemu, 

pełniącemu obowiązki Komandora Regat, oraz jego pracownikom za gościnę i bardzo dużą pomoc 

organizacyjną. 

W sobotę 12 czerwca o godzinie 10:15  Prezes WOZŻ Jerzy Durejko otworzył  regaty witając 

uczestników. Pogoda dopisała wyśmienicie, było dużo słońca i dużo wiatru. Sędzią głównym była 

Józefa Ogrodnik z Krakowskiego OZŻ. Wybitny fachowiec i sympatyczna osoba, która z 

zamkniętymi oczami potrafiła zobaczyć każdy falstart i oczywiście poprawkę. 

Komisja sędziowska w składzie Józefa Ogrodnik i Ryszard Brona sędziowała z „MEWY” - statku 

motorowodnego, który już od ponad 30 lat pod banderą WOZŻ dzielnie sprawuje się w regatach 

jako statek komisji regatowej. 

Nieoceniona pomoc w sędziowaniu w osobie samego Prezesa PPJK Jarosława Bazylko uświetniła 

imprezę. Biuro regat i pomoc w sędziowaniu sprawnie prowadzili Beata Jaskot - kierownik biura 

WOZŻ i Włodzimierz Wyrzykowski – Sekretarz Zarządu WOZŻ. Obstawę regat zapewniał 

oczywiście WOPR, obsługę techniczną regat Tomasz Dutkowski i Sławomir Kalinowski. 

Zabezpieczenie medyczne – Ewa Dutkowska. Serdeczne podziękowania dla tych ekip. 

W sobotę przy wietrze 3 rozegrano aż 5 wyścigów, a  wieczorem przy ciepłej czerwcowej bryzie 

odbyła się uroczysta kolacja dla zawodników. Zawodnicy choć lekko zmęczeni bawili się 

znakomicie. W niedzielę wiała już dobra piątka, nie wszystkie załogi wystartowały ale udało się 

rozegrać 2 wyścigi trochę jakby w ekspresowym tempie. 

O 14:30 pod masztem banderowym przyszedł czas na uroczyste zakończenie regat.  Prezes Jerzy 

Durejko, Wiceprezes Sławomir Kalinowski oraz Sekretarz Włodzimierz Wyrzykowski wręczali 

wygranym zawodnikom poszczególnych klas puchary, dyplomy i medale. Kto nie miał tym razem 

szczęścia w regatach mógł wylosować nagrody rzeczowe. Nagrody losowały dwie małe „sierotki” 

Mała czteroletnia sierotka Ania i trochę większa sześcioletnia Matylda - doskonały narybek 

żeglarski i pretendentki do pucharów żeglarskich (takie marzenia mają rodzice, same 

zainteresowane nic o tym nie wiedzą ). 

Wszyscy podkreślali doskonałą organizację zawodów i niech żałują ci co nie przyjechali do 

Zegrza. Być może przyczyną wielu absencji był niższy grade. Jak jednak zapewnia Jarek Bazylko, 

w przyszłym roku zawody uzyskają najwyższą rangę PPJK, bo na to zdecydowanie zasłużyły. 

Prezes Podziękował zawodnikom za uczestnictwo w regatach  i wspaniałe wyniki, zapraszając 

jednocześnie na inne regaty współorganizowane przez WOZŻ tj.04-05.09.10 Otwarte Mistrzostwa 



Warszawy Jachtów kabinowych i klasy Omega, 18-19.09.10  Puchar Marszałka Województwa 

Mazowieckiego oraz 02-03.10.10 Puchar Mazowsza. 

Zawodnicy z uśmiechami na twarzach podziękowali gromkimi brawami Prezesowi Jerzemu 

Durejko i Sławomirowi Kalinowskiemu za dobrą organizację regat.  

 

 


