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Manewrowanie jachtem ¿aglowym jest najwa¿niejsz¹
czêœci¹ szkolenia ¿eglarskiego, a zw³aszcza szkolenia na
podstawowe stopnie ¿eglarskie. •le nauczony ¿eglarz
jachtowy bêdzie powtarza³ i utrwala³ swoje b³êdy w trakcie
nauki na wy¿sze stopnie ¿eglarskie. Szkol¹c na stopieñ
¿eglarza i sternika jachtowego pamiêtajmy, ¿e b³êdnie
ukszta³towany nawyk trudniej jest skorygowaæ, ni¿ nauczyæ
go od pocz¹tku.

Niniejsze opracowanie jest prób¹ przekazania
niezbêdnych wiadomoœci z metodyki szkolenia praktycznego
osobom pe³ni¹cym obowi¹zki instruktora szkoleniowego /
zwanych dalej instruktorem / oraz uczestnikom kursów na
stopieñ Instruktorów ¯eglarstwa PZ¯. Ufam, ¿e pozwoli ono
unikn¹æ podstawowych b³êdów szkoleniowych przysz³ym
kandydatom na Instruktora ¯eglarstwa PZ¯.
Opracowanie s³u¿yæ ma równie¿ jako podrêcznik unifikacyjny
kadry szkoleniowej w Harcerskim Oœrodku Wodnym w Funce.

Instruktor prowadz¹c szkolenie musi stosowaæ
podstawowe zasady nauczania. Zaliczamy do nich
nastêpuj¹ce:
- zasada systematycznoœci. Polega na zachowaniu
logicznego uk³adu wystêpuj¹cych w programie przedmiotów,
jak i struktury konkretnego przedmiotu. W obrêbie przedmiotu
uk³ad logiczny charakteryzuje siê tym, ¿e nowe wiadomoœci
oparte s¹ na poznanym ju¿ zbiorze pojêæ;
- zasada ³¹czenia teorii z praktyk¹. Polega na wykorzystaniu
poznanej wiedzy teoretycznej w szkoleniu praktycznym.
Proces ten nale¿y ukierunkowaæ na samodzielne wyci¹ganie
wniosków z posiadanych wiadomoœci i umiejêtnoœci;
- zasada pogl¹dowoœci. Polega na kojarzeniu s³ów z
odpowiadaj¹cymi im desygnatami lub zjawiskami, poprzez
pokazanie i omówienie;
- zasada œwiadomoœci i aktywnoœci s³uchaczy w nauczaniu.



Polega na uœwiadomieniu celu, jaki mo¿na osi¹gn¹æ na skutek
opanowania danej wiedzy i zainspirowaniu do pog³êbiania
dalszej wiedzy. Zajêcia winny byæ tak zaplanowane, aby
uczestnicy œwiadomie i aktywnie w nich uczestniczyli;
- zasada przystêpnoœci / stopniowania trudnoœci /. Polega
na nawi¹zywaniu do znanych tematów i zjawisk, i na tej
podstawie dochodzenia do nowej wiedzy. Przyjmowanie
nowych informacji, zw³aszcza z nowej dziedziny mo¿e byæ
doœæ trudne, dlatego poszukiwanie analogii do znanych treœci
u³atwia zrozumienie problemu;
- zasada trwa³oœci wyników nauczania. Polega na
utrwalaniu poznanych wiadomoœci poprzez powtarzanie i
nawi¹zywanie do nich podczas omawiania innych tematów.

¯eglarstwo jest te¿ m.in. sztuk¹ improwizacji, dlatego
instruktor szkol¹cy musi posi¹œæ tê umiejêtnoœæ. W trakcie
zajêæ powinien pamiêtaæ o tym, ¿e ma nauczaæ konkretne
osoby, a nie bezwzglêdnie realizowaæ temat zajêæ. Po
pierwszych p³ywaniach nastêpuje zró¿nicowanie poziomu
szkolonych, co wymaga od instruktora indywidualnego
podejœcia do dalszego szkolenia. Musi on wymyœlaæ
æwiczenia, które bêd¹ ciekawe dla najlepszych, a
jednoczeœnie zrozumia³e i niezbyt trudne dla najs³abszych.

Jednostkê lekcyjn¹ rozpoczynamy omówieniem manewru
bêd¹cego tematem zajêæ, nawi¹zuj¹c do wiadomoœci
teoretycznych i nabytych umiejêtnoœci, nastêpnie instruktor
demonstruje manewr opatrzony komentarzem w zwolnionym
tempie. Pokaz nauczanego manewru w normalnym tempie
poprzedza æwiczenia szkolonych. W trakcie æwiczeñ instruktor
komentuje i koryguje b³êdy pope³nione przez kursanta,
najlepiej je¿eli bierze w tym udzia³ ca³a za³oga staraj¹c siê
wy³apywaæ b³êdy kolegów. Nie zaleca siê pokazu przez
instruktora manewru nieprawid³owego / tak jak wykona³ go
kursant /.



Realizuj¹c tê czêœæ jednostki lekcyjnej nale¿y zwróciæ uwagê,
aby  powtarzanie tych samych czynnoœci przez ró¿nych
szkolonych nie by³o monotonne, by manewr nie by³ sztuk¹
dla sztuki, lecz œrodkiem do osi¹gniêcia celu. Realizujemy to
poprzez zadaniowe ujêcie tematu, tzn. Stawiamy zadania w
których wystêpuje æwiczony manewr. W ten sposób kursant
ma œwiadomoœæ celowoœci uczonego manewry, a zajêcia
zyskuj¹ na atrakcyjnoœci.

Wskazane jest, aby instruktor p³ywa³ z notatnikiem. Pozwoli
mu to na notowanie b³êdów, uwag i postêpów kursantów w
procesie nauczania, jak równie¿ umo¿liwi w miarê potrzeby
pogl¹dowe / za pomoc¹ rysunku / wyjaœnienie zagadnieñ.
Prowadzenie notatek przez instruktora ma równie¿ aspekt
egzaminacyjny. Egzaminator czyni¹cy uwagi o przebiegu
egzaminu jest uto¿samiany z instruktorem, który takie notatki
prowadzi³. Nie rozprasza to w przysz³oœci egzaminowanego
i pozwala mu skupiæ siê nad manewrem.
Zakoñczeniem jednostki lekcyjnej / po wykonaniu klaru
portowego, lub innego poleconego przez instruktora / jest
omówienie przebiegu ca³ych zajêæ, udzielenie pochwa³ i
zaleceñ. Po¿egnanie za³ogi zwalnia j¹ spod opieki instruktora.
Opuszczenie za³ogi przez instruktora w momencie dojœcia
jachtu do kei i oddalenie siê po wydaniu poleceñ, œwiadczy o
lekcewa¿¹cym stosunku do za³ogi i dyskwalifikuje instruktora
w oczach kursantów.

Czêstym b³êdem metodycznym, pope³nianym przez wielu
instruktorów, jest nauka ¿eglowania z „ ickami ”. Pomijaj¹c
fakt, ¿e icki nie wskazuj¹ prawdziwego kierunku wiatru
pozornego, stosowanie ich opóŸnia, lub wrêcz uniemo¿liwia
proces wyrobienia nawyku wyczuwania wiatru. Ponadto „ icki
” rozpraszaj¹ uwagê szkolonego, który patrzy kiedy znajdzie
siê w bajdewindzie, czy pó³wietrze, zamiast skupiæ siê na
koncepcji wykonywanego manewru i kontroli jego przebiegu.
Wyczuwanie wiatru musi staæ siê nawykiem ka¿dego ¿eglarza,



lecz nie osi¹gniemy tego metod¹ pokazywania, czy mówienia
sk¹d wieje wiatr. Metoda ta uaktywnia naturaln¹ sk³onnoœæ
kursanta do oczekiwania na gotowe rozwi¹zanie problemu.
Praktyka dowodzi, ¿e wielu ¿eglarzy - uczonych metod¹ „
icków ” - nie wyczuwa nawet doœæ silnego wiatru.

Na postêpy w szkoleniu decyduj¹cy wp³yw ma postawa
instruktora. Rozpoczynaj¹c szkolenie posiada on autorytet
formalny, wynikaj¹cy z racji pe³nionej funkcji. Jego postawa
decyduje o tym, czy uzyska on równie¿ autorytet autentyczny.
Wielu instruktorów uwa¿a, ¿e wprowadzenie nadmiernej
dyscypliny, popisywanie siê ryzykownymi manewrami  lub
zupe³na pob³a¿liwoœæ dla za³ogi umacnia jego autorytet. Nic
bardziej b³êdnego, efekt powy¿szych poczynañ jest wrêcz
odwrotny.

Warunkiem zachowania autorytetu jest rzetelna wiedza, oraz
umiejêtnoœci instruktora, oraz powa¿ne podejœcie do ka¿dego
szkolonego.
Zdarza siê, ¿e instruktor nie pamiêta jakiegoœ zagadnienia,
lub go nie zna. W takiej sytuacji, nie nale¿y tej nieznajomoœci
ukrywaæ. Wyjaœnienie problemu nale¿y prze³o¿yæ na nastêpne
spotkanie. Dane zagadnienie musi zostaæ wyjaœnione.
Prowadzenie polityki uników, lub mêtne wyjaœnianie wyrz¹dza
szkodê zarówno kursantom jak i instruktorowi.

Instruktor chc¹cy zachowaæ autorytet powinien stosowaæ siê
do poni¿szych regu³:
1. Instruktor jest i pracuje dla kursanta
2. Instruktor jest do dyspozycji uczestników, musi byæ

sprawiedliwy i sympatyczny dla wszystkich. Nie mo¿e
okazywaæ antypatii.

3. Instruktor ma prawo siê pomyliæ, natomiast upieranie siê
przy b³êdzie lub dorabianie ideologii jest czynnikiem
dyskredytuj¹cym instruktora.

4. Instruktor powinien stosowaæ racjonaln¹ dyscyplinê
podyktowan¹ wzglêdami bezpieczeñstwa.



Relacje pomiêdzy instruktorem, a za³og¹ powinny mieæ
charakter kole¿eñski, zarówno na wodzie, jak i na l¹dzie.
Nie nale¿y podkreœlaæ dystansu pomiêdzy instruktorem, a
szkolon¹ za³og¹. Uk³ad ten nie mo¿e kolidowaæ z karnoœci¹
za³ogi wobec instruktora.

5. Prowadzone zajêcia winny mieæ czas zorganizowany i
wype³niony ciekawymi zadaniami. Pozostawienie du¿o
wolnego czasu prowadzi do wybicia z rytmu szkolenia i
rozprasza.

6. Nadmierne dzia³ania stresotwórcze zmniejszaj¹
efektywnoœæ szkolenia.
Egzaminowanie i przepytywanie zamiast t³umaczenia
wprowadza niepokój wœród za³ogi, która nie koncentruje
siê na procesie nauczania. Podobny efekt osi¹gamy
poprzez zadawanie zbyt trudnych manewrów. Manewry
te mog¹ byæ wykonywane tylko przez ochotników.

7. Rozpoczêcie, zakoñczenie zajêæ i komentarze na wodzie
musz¹ byæ zwiêz³e i zachêcaj¹ce do dalszej pracy.
Pamiêtajmy, ¿e pochwa³a jest lepszym œrodkiem
dydaktycznym ni¿ nagana.

8. Instruktor daje osobisty przyk³ad szkolonym.
W trakcie zgrupowania szkoleniowego, instruktor musi

sam przestrzegaæ wszystkich zasad przekazywanych przez
siebie szkolonym.

Metodyczna systematyka zajêæ praktycznych na jachcie
obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
- praca za³ogi na jachcie,
- æwiczenia przygotowawcze do manewrów g³ównych,
- manewry g³ówne,
- manewry z³o¿one,
- manewry awaryjne,
- ratownictwo jachtowe.

Realizuj¹c przedmiot manewrowanie jachtem ¿aglowym
nie mo¿na podaæ czasowego planu æwiczeñ powy¿szych



zagadnieñ. Instruktor powinien pamiêtaæ, ¿e nie wolno
rozpoczynaæ nauki manewrów g³ównych bez bieg³ego
opanowania æwiczeñ przygotowawczych. Nie mo¿na uczyæ
manewrów z³o¿onych, gdy nie opanowano manewrów
g³ównych.

Sternik jachtowy jest pierwszym stopniem morskim.
¯eglarstwo morskie nieznacznie ró¿ni siê od œródl¹dowego,
ze wzglêdu na wiêksze jachty, a wiêc i si³y dzia³aj¹ce na jacht.
W szkoleniu na stopieñ sternika jachtowego nale¿y
uwzglêdniaæ tê specyfikê i nauczaæ wykonywania czynnoœci
w taki sposób jak realizowane jest to na jachtach morskich.
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Osob¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczny przebieg szkolenia
jest Kierownik Wyszkolenia ̄ eglarskiego. Fakt ten nie zwalnia
instruktora prowadz¹cego zajêcia na wodzie od
odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo. Instruktor przybywaj¹c
na zajêcia przyjmuje odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo
powierzonej mu grupy osób. Odpowiedzialnoœæ ta trwa do
momentu zakoñczenia zajêæ.

Przed pierwszym wyjœciem na wodê uczestnicy kursu
musz¹ przejœæ szkolenie w zakresie pos³ugiwania siê œrodkami
ratunkowymi. Szkolenie to obejmuje sposób za³o¿enia pasa
ratunkowego, pos³ugiwanie siê ko³em ratunkowym, sposób
wchodzenia do ko³a itp.
Zamkniêciem tego cyklu jest poznanie zasad postêpowania
po wywrotce jachtu mieczowego. Zasady te podano w
rozdziale pt. Ratownictwo.
Przypomnienie tych zasad przez instruktora, oraz sprawdzenie
prawid³owoœci za³o¿enia œrodków ratunkowych przed ka¿dym
wyjœciem na wodê powinno staæ siê nawykiem.
Przepisy szkolenia ¿eglarskiego wymagaj¹ p³ywania w
za³o¿onych œrodkach ratunkowych tylko od osób nie



posiadaj¹cych karty p³ywackiej. Osobiœcie zalecam - i tak
praktykuje siê w HOW Funka  - aby wszyscy szkoleni ¿eglowali
w œrodkach ratunkowych. Problem ten wzbudza wiele
kontrowersji wœród szkolonych, jednak¿e wielu z nich
przekonuje siê o s³usznoœci takiej decyzji, kiedy w ci¹gu
zaledwie kilkudziesiêciu sekund si³a wiatru wzrasta ot 1°B
do 6-7°B. Warunki takie nie s¹ rzadkoœci¹ na jeziorze
Charzykowskim.

W trakcie szkolenia praktycznego kandydaci na stopnie
¿eglarskie pope³niaj¹ wiele b³êdów wynikaj¹cych z emocji,
nadmiernego stresu oraz braku doœwiadczenia. Nie s¹ oni
œwiadomi oczywistych dla doœwiadczonego instruktora
zagro¿eñ. Instruktor znaj¹cy tego rodzaju sytuacje uwa¿a je
za naturalne i zapomina uprzedziæ o tym szkolonych.
Z tego powodu, czêœciej ni¿ w p³ywaniach turystycznych,
dochodzi do sytuacji nios¹cych ze sob¹ zagro¿enie
bezpieczeñstwa.
Dla wyeliminowania takich sytuacji instruktor, przez ca³y czas
szkolenia powinien:
- uœwiadamiaæ szkolonym rodzaje niebezpieczeñstwa

gro¿¹ce w trakcie szkolenia,
- podaæ sposób postêpowania celem unikniêcia

niebezpieczeñstwa,
- kontrolowaæ manewry szkolonych i ingerowaæ gdy

stwarzaj¹ one zagro¿enie niebezpieczeñstwa.
Instruktor ponosi odpowiedzialnoœæ za wszystko co siê dzieje
na jego jachcie. Czêste usprawiedliwianie siê instruktora, ¿e
to nie on uderzy³ w kejê, ¿e to za³ogant Ÿle zacumowa³ itp.
Jest ¿enuj¹ce i œwiadczy o ignorancji. Osobom, które nie
rozumiej¹, ¿e jako kierownicy jachtu musz¹ wci¹¿ kontrolowaæ
wykonywanie poleceñ, oraz ingerowaæ w sytuacjach
mog¹cych stworzyæ niebezpieczeñstwo nie powinno siê
powierzaæ jachtu, a tym bardziej funkcji instruktora na obozie
szkoleniowym.



Instruktor powinien uœwiadomiæ za³odze, ¿e jego polecenia
musz¹ byæ wykonywane natychmiast i bezdyskusyjnie.
Dyskusjê prowadzimy po przeprowadzonym manewrze.

Czêsto czynnikiem doprowadzaj¹cym do sytuacji
niebezpiecznych jest brawura instruktora. Brak w³aœciwej
powierzchni o¿aglowania dostosowanej do warunków
meteorologicznych / prze¿aglowanie jachtu /, popisywanie
siê ryzykownymi manewrami, narzucanie zbyt trudnych
manewrów oraz zbyt póŸna ingerencja instruktora w
sytuacjach niebezpiecznych powoduje stres wœród za³ogi
szkolonej. Na jachcie wytwarza siê atmosfera „ walki o ¿ycie
”. Mno¿¹ siê b³êdy mog¹ce doprowadziæ do wywrotki,
zderzenia lub uszkodzenia jachtu.

Wychodz¹c na wodê instruktor musi zadbaæ o w³aœciwy
ubiór kursantów.
Ubranie nie powinno krêpowaæ ruchów, a jednoczeœnie
powinno byæ wystarczaj¹co ciep³e. Przemoczony i
przemarzniêty kursant myœli o jak najszybszym zakoñczeniu
p³ywania i nie skupia siê na poprawnym i bezpiecznym
wykonaniu manewru. Zmniejsza to efektywnoœæ szkolenia oraz
zagra¿a jego bezpieczeñstwu.

Pamiêtajmy, ¿e psychiczny i fizyczny komfort p³ywania
jest wa¿nym elementem bezpieczeñstwa w szkoleniu na
wodzie.

Omówione powy¿ej ogólne zasady bezpieczeñstwa w
szkoleniu ¿eglarskim, musz¹ byæ bezwzglêdnie
przestrzegane przez instruktora i szkolonych, zarówno w
trakcie szkolenia jak i  w ¿egludze turystycznej.
Szczegó³owe zasady bezpieczeñstwa przedstawiono przy
opisach danych manewrów.
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Ka¿dy uczestnik szkolenia ¿eglarskiego powinien poznaæ
zasady postêpowania po wywrotce jachtu mieczowego.
Poni¿ej przedstawiono zasady postêpowania po wywrotce
oraz sposoby wywróconej jednostki si³ami w³asnymi za³ogi i
przy pomocy innej jednostki.  Opisu tego nie nale¿y traktowaæ
jako idealnej recepty do œcis³ego przestrzegania. Ka¿da
wywrotka ma swoje specyficzne okolicznoœci, wiêc w³asna
ocena instruktora musi byæ Ÿród³em podejmowania decyzji.
G³ównym zadaniem instruktora, który kieruje akcj¹ ratownicz¹
jest ci¹g³a obserwacja za³ogi i natychmiastowa reakcja w
sytuacji zagro¿enia.

Po wywrotce jachtu mieczowego podstawow¹ zasad¹ jest
policzenie za³ogi i ewentualne udzielenie pomocy osobom
poszkodowanym Po upewnieniu siê, ¿e nikomu z za³ogi nie
grozi niebezpieczeñstwo mo¿na przyst¹piæ do akcji
ratowniczej. W tym celu nale¿y:
- na³o¿yæ œrodki ratunkowe - dotyczy to ca³ej za³ogi w³¹cznie

z instruktorem,
- pod³o¿yæ ko³o lub kapok pod top masztu,
- zebraæ i zabezpieczyæ p³ywaj¹ce wyposa¿enie jachtu,
- przyst¹piæ do próby postawienia jachtu.

W celu postawienia jachtu nale¿y œci¹gn¹æ ¿agle,
przymocowaæ odpowiednio fa³y i szoty i staj¹c na mieczy
próbowaæ postawiæ jacht wykorzystuj¹c napór wiatru. Je¿eli
metoda ta oka¿e siê nieskuteczna przystêpujemy do
po³o¿enia masztu. Pod koniec tej operacji jacht bêdzie mia³
tendencjê do samodzielnego powstawania. Nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na ten moment, gdy¿ istnieje groŸba
wy³amania cêgów.



Po postawieniu jedna osoba wchodzi do jachtu od strony rufy,
uszczelnia otwór skrzyni mieczowej / w przypadku, gdy
znajduje siê on pod wod¹ / i przystêpuje do wylewania wody.
W pocz¹tkowej fazie / do momentu, gdy poziom wody obni¿y
siê poni¿ej otworu skrzyni mieczowej / nale¿y wylewaæ bardzo
szybko. W tym czasie pozosta³a czêœæ za³ogi rozstawia siê
wzd³u¿ burt i zabezpiecza jacht przed ponownym
wywróceniem Po wybraniu wody przygotowujemy jacht do
kontynuowania ¿eglugi.

Postawienie wywróconego jachtu w³asnymi œrodkami
za³ogi rzadko koñczy siê pomyœlnie. Wiêkszoœæ jachtów
wymaga pomocy innej jednostki. W tym przypadku akcj¹
ratownicz¹ dowodzi kierownik jednostki ratowniczej.
Je¿eli jednostk¹ ratownicz¹ jest inny jacht, to akcjê ratownicz¹
prowadzi po zrzuceniu ¿agli. Sposób prowadzenia akcji
ratowniczej zale¿y od stopnia wywrócenia jachtu.

W przypadku, gdy wywrócony jacht le¿y na burcie,
zdejmujemy osprzêt przekazuj¹c go na jednostkê ratownicz¹,
przywi¹zujemy linkê operacyjn¹ jedn¹ koñcówk¹ w czêœci
dziobowej / cêgi masztu, sztagownik, knaga /, a drug¹ w
czêœci rufowej jachtu / knaga, jarzmo steru /. Jednostkê
ratownicz¹ ustawiamy równolegle do wywróconego jachtu,
tak aby top masztu znalaz³ siê przy burcie, i podnosz¹c maszt
wybieramy linkê operacyjn¹. Nale¿y uwa¿aæ, by podnoszony
maszt nie wpl¹ta³ siê w takielunek jednostki ratowniczej. Po
postawieniu jachtu wybieramy wodê i przygotowujemy jacht
do ¿eglugi.

W sytuacji, gdy wywrócony jacht zrobi³ „ grzyba ” lub
maszt wbi³ siê w dno, jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ jest
wybieranie fa³u grota lub foka z jednostki ratowniczej. W tym
celu jeden z za³ogantów jednostki ratowanej musi zanurkowaæ
i odknagowaæ fa³ foka lub grota, a nastêpnie podaæ go na
jednostkê ratownicz¹. Czynnoœæ ta wymaga szczególnej
ostro¿noœci



Wybieraj¹c podany fa³ z jednostki ratowniczej stawiamy jacht
na burcie, podk³adamy pod top masztu ko³o lub kapok i
postêpujemy analogicznie jak w opisanej uprzednio sytuacji.

Je¿eli postawienie jachtu si³ami za³ogi nie jest mo¿liwe i
nie mo¿na liczyæ na szybk¹ pomoc innej jednostki, to w
zale¿noœci od sytuacji nale¿y:
- pozwoliæ zdryfowaæ siê na brzeg zawietrzny, gdy jest doœæ

blisko,
- zrobiæ z p³ywaj¹cych czêœci jachtu tratwê i w za³o¿onych

œrodkach ratunkowych, wspólnie p³yn¹æ w kierunku brzegu
zawietrznego.

Nie nale¿y p³yn¹æ pod wiatr i falê, nawet gdy do brzegu jest
stosunkowo blisko, gdy¿ wymaga³oby to p³yniêcia bez
œrodków ratunkowych, które utrudniaj¹ pokonywanie oporów
wody i powietrza. Podjêcie decyzji p³yniêcia bez œrodków
ratunkowych skoñczy³o siê tragicznie dla niejednego dobrego
p³ywaka.

Najlepsza znajomoœæ omówionych zasad nie zast¹pi
doœwiadczenia, jakiego nabêdzie uczestnik szkolenia
¿eglarskiego w pokazowej akcji ratowniczej, czy to w
charakterze obserwatora, czy ratowanego. Jest to
najskuteczniejsza metoda nauki zasad postêpowania po
wywrotce jachtu mieczowego. Akcjê ratownicz¹ poprzedzamy
s³ownym komentarzem, demonstrujemy, a po zakoñczeniu
omawiamy wskazuj¹c b³êdy i wyci¹gaj¹c wnioski.
Wiele jachtów nie posiada dostateczne wypornoœci, takiej aby
ca³a za³oga mog³a na nich przebywaæ. W czasie pokazu
nale¿y sprawdziæ wypornoœæ wywróconego jachtu, a w
przypadku niedostatecznej wypornoœci uœwiadomiæ
uczestników szkolenia, ¿e ¿e w takim przypadku czêœæ za³ogi
musi pozostaæ w wodzie, wymieniaj¹c siê co pewien czas z
osobami znajduj¹cymi siê na kad³ubie. Jest to konieczne,
gdy¿ w wodzie cia³o ludzkie szybciej ulega przech³odzeniu
ni¿ w powietrzu.



Pokaz wywróconej jednostki jest jednym z elementów
ratownictwa, które przeprowadza siê na obozach
szkoleniowych w HOW Funka.
W trakcie zaj¹æ z ratownictwa uczestnicy kursu na stopieñ
¿eglarza i  sternika jachtowego ucz¹ siê wyci¹gania cz³owieka
z wody na jacht, wi¹zania wêz³a ratowniczego w wodzie,
wchodzenia do ko³a ratunkowego, zak³adania kapoka w
wodzie, przep³ywania w kapoku pod rozpostartym na wodzie
¿aglem.
Ponadto uczestnicy kursu na stopieñ sternika jachtowego
przechodz¹ cykl æwiczeñ z tratw¹ ratunkow¹. W czasie tych
æwiczeñ ucz¹ siê: stawiania odwróconej tratwy ratunkowej,
wchodzenia do tratwy z jachtu i  z wody, wci¹gania do tratwy
osoby nieprzytomnej oraz zasad zachowywania siê w tratwie
ratunkowej.
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Praca za³ogi na jachcie jest wa¿nym elementem szkolenia
¿eglarskiego. Sprawna, znaj¹ca siê na rzeczy za³oga jest
podstaw¹ bezpiecznej ¿eglugi.
Praca za³ogi na jachcie obejmuje, lecz nie ogranicza siê do
nastêpuj¹cych czynnoœci:
- przygotowania jachtu do wyp³yniêcia,
- poznania i obs³ugi stanowisk manewrowych.
Opanowanie tych czynnoœci stanowi pierwszy etap szkolenia
¿eglarskiego, a wiele czynnoœci æwiczy siê jeszcze przed
pierwszym wyjœciem.

Naturaln¹ sk³onnoœci¹ uczestnika kursu ¿eglarskiego jest
chêæ jak najszybszego wyjœcia na wodê, dlatego te¿ po
wykonaniu i przeæwiczeniu powy¿szych czynnoœci / lecz nie
wczeœniej / wyp³ywamy na akwen manewrowy demonstruj¹c
pokaz prowadzenia jachtu.
Przestrzegam przed nadmiernym poœpiechem do pierwszego
wyjœcia, gdy¿ prowadzi to do wyjœcia na niesklarowanym
jachcie lub do sytuacji w której kursant trzyma ga³ ¿agla, gdy¿
nie potrafi go zaknagowaæ. Sytuacje takie zdarzaj¹ siê nawet
w przypadku szkolenia na stopieñ sternika jachtowego i nie
mo¿na ich lekcewa¿yæ
Praktyka wskazuje, ¿e lepiej opóŸniæ pierwsze wyjœcie, ni¿
rozpocz¹æ p³ywanie z nieprzygotowan¹ za³og¹, na
niesklarowanym lub niesprawnym technicznie jachcie.

Realizuj¹c tê czêœæ zajêæ instruktor winien uwypukliæ
sprawê w³aœciwego stosunku za³ogi do sprzêtu, dba³oœæ o
jego stan techniczny i estetykê oraz zasadnoœæ prawid³owego
i solidnego wykonywania poleconych czynnoœci. Nale¿y
zaakcentowaæ, ¿e powy¿sze ma wp³yw na bezpieczeñstwo i
komfort ¿eglugi.



1. PRZYGOTOWANIE JACHTU DO WYP£YNIÊCIA

W³aœciwe przygotowanie jachtu do ¿eglugi ma
decyduj¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo p³ywania. Wiele
urazów spowodowanych jest brakiem odpowiedniego
przygotowania jachtu. Pêkniêcie czêœci falszburty, listwy
odbojowej, gretingów, „wszy” na stalówkach itp. mog¹
doprowadziæ do wielu groŸnych w skutkach urazów cia³a.
Wyjœcie na wodê niesprawnym technicznie jachtem grozi
powa¿nymi awariami takielunku i stwarza zagro¿enie ¿ycia
za³ogi.

Przygotowanie jachtu do wyjœcia obejmuje:
- klar ogólny jachtu,
- sprawdzenie stanu technicznego jachtu i œrodków

ratunkowych,
- taklowanie jachtu.

1.1. KLAR OGÓLNY JACHTU

Klar ogólny jachtu polega na zmyciu pok³adu, kokpitu,
burt, wybraniu wody i brudu z wnêtrza jachtu, a gdy jacht jest
otaklowany równie¿ na estetycznym sklarowaniu takielunku.

1.2. SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO JACHTU I ŒRODKÓW

RATUNKOWYCH

Sprawdzania stanu technicznego jachtu dokonujemy
przed ka¿dym wyjœciem na wodê, nawet gdy przerwa w
p³ywaniu by³a stosunkowo krótka. Ponadto w trakcie ¿eglugi
nale¿y dokonywaæ kontroli wszystkich ³¹czników i olinowania
sta³ego.

Sprawdzania stanu technicznego jachtu zaczynamy od
sprawdzenia szczelnoœci kad³uba, sprawnoœci urz¹dzenia
sterowego, miecza i stanu omasztowania. Nastêpnie
sprawdzamy olinowanie sta³e - przegl¹damy liny ob³amuj¹c i
owijaj¹c tzw. „ wszy ” / gdy pêkniêtych drucików jest wiêcej to
wymieniamy linê na now¹ /, sprawdzamy wszystkie ³¹czniki /
szekle, œci¹gacze itp. /, sprawdzamy



/ okresowo / czy maszt sk³ada i stawia siê bez oporów,
ustawiamy odpowiedni naci¹g olinowania za pomoc¹
œci¹gaczy i zabezpieczamy je przed rozkrêceniem.
Sprawdzamy ¿agle, czy nie s¹ przetarte, rozprute i czy
posiadaj¹ listwy. Przetarte liny miêkkie / szoty, fa³y, cumy /
wymieniamy na nowe. Koñcówki lin zabezpieczamy opask¹
lub spiekamy, aby nie tworzy³y „ krowich ogonów ”.
Sprawdzamy sprawnoœæ pozosta³ego osprzêtu / kausze,
bloczki itp. /.

Wszystkie zauwa¿one usterki usuwamy w trybie
natychmiastowym.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami œrodki ratunkowe
u¿ywane w ¿egludze œródl¹dowej nie wymagaj¹ atestacji. Ze
wzglêdu na fakt, i¿ niew³aœciwie u¿ytkowanie / u¿ywanie jako
odbijaczy lub jako poduszki do siadania / i przechowywanie
œrodków ratunkowych powoduje utratê ich w³aœciwoœci
ratunkowych zalecam, aby œrodki ratunkowe u¿ywane w
szkoleniu ¿eglarskim by³y atestowane przed sezonem.
Gwarantuje to sprawnoœæ œrodków ratunkowych.

1.3. TAKLOWANIE JACHTU

Celem otaklowania jachtu przenosimy i uk³adamy na
jachcie niezbêdny takielunek. Przy przenoszeniu i uk³adaniu
d³ugich elementów jak bomy, gafle, wios³a nale¿y uwa¿aæ,
aby nie uderzyæ innych osób, szczególnie w momencie
obracania.

Przystêpuj¹c do taklowania jachtu instruktor omawia i
demonstruje charakterystyczny dla danej jednostki sposób
mocowania ¿agli, bomów i gafli, sposób mocowania bomu z
¿aglem i gaflem do masztu. Pokazuje miejsca wpiêcia fa³ów i
zak³adania szotów. Omawia i operuje sposób operowania
szeklami, trzymania fa³ów, zak³adania raks itp.
Po otaklowaniu instruktor omawia klar portowy jachtu i naucza
podstawowych wêz³ów ¿eglarskich.



Realizuj¹c ten temat, nale¿y zwróciæ uwagê, by nie
wprowadzaæ nadmiaru nowych informacji, zw³aszcza gdy s¹
to kandydaci na stopieñ ¿eglarza jachtowego, którzy nie
przeszli kursu teoretycznego. Wprowadzone nazwy
ograniczamy do niezbêdnie koniecznych, nie prowadzimy
przecie¿ wyk³adu z budowy jachtu. W trakcie dalszego
szkolenia powtarzaj¹c poznane ju¿ czêœci jachtu i osprzêtu
mo¿na wprowadzaæ nazwy innych elementów konstrukcyjnych
jachtu.

2. POZNANIE I OBS£UGA STANOWISK MANEWROWYCH

¯eglarz jachtowy przygotowywany jest do manualnej
obs³ugi stanowisk manewrowych, a w niewielkim stopniu do
kierowania za³og¹ poprzez wydawanie komend i poleceñ.
Podczas szkolenia na stopieñ sternika jachtowego
umiejêtnoœæ dowodzenia jachtem wysuwa siê na plan
pierwszy. Sternik jachtowy musi wiêc poznaæ nie tyle zasady
obs³ugi stanowisk manewrowych lecz tak¿e posi¹œæ
umiejêtnoœæ dowodzenia za³og¹.

Przed ka¿dym manewrem, dowodz¹cy przydziela
poszczególnym cz³onkom za³ogi stanowiska manewrowe.
Wi¹¿e siê to z wykonywaniem okreœlonych czynnoœci na
danym stanowisku. Wszystkim czynnoœciom winny
towarzyszyæ poprawnie wydawane, powtarzane przez
za³oganta lub za³ogê komendy oraz meldunki o gotowoœci
lub wykonaniu polecenia. W pierwszym etapie szkolenia
instruktor przydziela stanowiska manewrowe i omawia zakres
czynnoœci wykonywanych na okreœlonym stanowisku na dan¹
komendê lub polecenie.



Obs³uga stanowisk manewrowych, reagowanie na
zmienne przechy³y jachtu oraz pozosta³e czynnoœci
wykonywane podczas ¿eglugi lub w porcie wymagaj¹
poruszania siê po chybotliwym jachcie. Nie trudno w takiej
sytuacji o wypadek. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa
nale¿y wyrobiæ u szkolonych nawyk trzymania sta³ych czêœci
jachtu. Przestrzeganie zasady „ jedna rêka dla jachtu, druga
dla siebie ” pozwoli unikn¹æ wielu urazów lub wypadniêcia za
burtê.

Wrodzona niektórym tendencja korygowania ludzkich
b³êdów czêsto powoduje, ¿e komendê b³êdnie wydan¹ przez
dowodz¹cego kursanta, odruchowo lub œwiadomie poprawia
osoba obs³uguj¹ca dane stanowisko. Tolerowanie tego faktu
przez instruktora jest b³êdem. Powy¿sza sytuacja po pewnym
czasie powoduje, ¿e ów dowodz¹cy nie zdaje sobie sprawy
z pope³nianego b³êdu, co mo¿e doprowadziæ do sytuacji
niebezpiecznej, gdy bêdzie on p³ywa³ z za³og¹, która bêdzie
dos³ownie wype³nia³a jego b³êdne polecenia. Z drugiej strony
kursant „ koryguj¹cy ” komendy dowodz¹cego nabiera z³ych
nawyków, i w sytuacjach niekonwencjonalnych mo¿e zepsuæ
manewr koledze „ koryguj¹c ” wykonane komendy wedle
swojej koncepcji manewru. Wyjaœnienie tej sprawy szkolonym
pozwoli unikn¹æ takich sytuacji. Najlepiej je¿eli za³oga
dos³ownie wykonuje polecenia dowodz¹cego, pozostawiaj¹c
sprawê korekty instruktorowi, który oceni czy wykonanie
b³êdnej komendy zagra¿a bezpieczeñstwu i w zale¿noœci od
sytuacji odpowiednio zareaguje.

Przed pierwszym wyjœciem z portu za³oga musi poznaæ
sposób:
- stawiania, zrzucania i refowania ¿agli,
- pracy na linach cumowniczych i odbijaczach,
- pracy „ na oku ”.



2.1. STAWIANIE, ZRZUCANIE I REFOWANIE ¯AGLI

Czynnoœci te powinny byæ opanowane przez kursantów
do perfekcji, w ró¿nych warunkach pogodowych, zarówno
przy kei, jak i na wodzie.
Instruktor omawia sposób stawiania, zrzucania i refowania
¿agli charakterystyczny dla danego jachtu. Zwraca uwagê
na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce przy tych czynnoœciach, jak
wci¹gniêcie palców w likszparê, uderzenie bomem lub
szotem.
Zrzucanie ¿agla gaflowego stwarza niebezpieczeñstwo
opadniêcia gafla na pok³ad lub za³og¹ w przypadku
nieumiejêtnego wyluzowania pikfa³u.
Omawiaj¹c przygotowanie ¿agli do zrzucania nale¿y
zaznaczyæ, ¿e nie wolno odknagowaæ fa³u ¿agla i trzymaæ go
w rêkach. Fa³ odknagowujemy na komendê ¿agle zrzuæ i
luzujemy go przez knagê.
Po postawieniu ¿agli odruchem za³oganta winien byæ klar
fa³ów, a po zrzuceniu klar portowy.

Wiêkszoœæ podrêczników omawiaj¹c sposób stawiania i
zrzucania ¿agli wyraŸnie zaznacza, ¿e czynnoœci te nale¿y
wykonywaæ stoj¹c dziobem do wiatru. Przybli¿enie to jest w
miarê s³uszne w szkoleniu na stopieñ ¿eglarza. W szkoleniu
na stopieñ sternika jachtowego nale¿y uzmys³owiæ szkolonym,
¿e sztaksle mo¿na stawiaæ i zrzucaæ na dowolnym kursie
wzglêdem wiatru, a grota i bezana w linii wiatru, wiêc tak¿e w
fordewindzie / tzw. Tylny ³opot /, po wybraniu ¿agla do
diametralnej.

2.2. PRACA NA LINACH CUMOWNICZYCH I ODBIJACZACH

Z metodycznego punktu widzenia, ucz¹c pracy na
cumach i szpringach, uczymy: podawania, zak³adania,
wybierania, luzowania i obk³adania lin. Czynnoœci te
realizujemy w manewrach dojœcia, odejœcia od kei, ferholungu
i overholungu. W manewrach tych czêsto u¿ywamy bosaka.



Pracuj¹c bosakiem nale¿y zwróciæ uwagê, ¿eby trzymaæ go
z boku tu³owia, tak aby siê na niego nie nadziaæ.

Ucz¹c pracy na linach cumowniczych akcentujemy nast.
Sprawy:
- wszystkie czynnoœci wykonujemy na polecenie kieruj¹cego

jachtem;
- przed wykonaniem czynnoœci liny musz¹ byæ sklarowane;
- wolny koniec liny nie mo¿e byæ zakoñczony wêz³em lub

pêtl¹, powinien byæ ob³o¿ony;
- osoba podaj¹ca linê, gdy pe³ni jednoczeœnie rolê desantu,

najpierw j¹ podaje, a nastêpnie wyskakuje na kejê / nie
wolno wyskakiwaæ razem z lin¹ /.

- liny zak³adamy na urz¹dzeniach cumowniczych pod ju¿
za³o¿onymi cumami;

- liny powinny byæ prowadzone przez pó³kluzy, kluzy i
wybierane lub luzowane z pok³adu przez knagê / wyj¹tkiem
jest nadawanie prêdkoœci za pomoc¹ szpringu rufowego /
.

Pracuj¹c odbijaczami zwracamy uwagê na nast. zagadnienia:
- u¿ywamy minimum dwu odbijaczy umieszczonych na

odpowiedniej wysokoœci;
- odbijacze mocujemy do knag lub podwiêzi wantowych.

2.3. PRACA NA „ OKU ”

Prawid³owa praca na tym stanowisku warunkuje
bezpieczeñstwo ¿eglugi. Rolê obserwatora
/ „ oka ” / jest meldowanie dowodz¹cemu o wszystkich
obiektach stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo dla jachtu oraz
o innych jachtach lub osobach znajduj¹cych siê w
niebezpieczeñstwie.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo szkolenia, ¿egluga odbywa
siê w œciœle oznaczonym akwenie manewrowym. Zadaniem „
oka ” jest meldowanie o sytuacji, w której jacht znalaz³ siê
poza akwenem manewrowym, oraz o sygna³ach alarmowych



lub ostrzegaj¹cych wywieszonych na maszcie
sygnalizacyjnym. „ Oko ” prowadzi obserwacjê w sektorze
po 112,5° na lew¹ i praw¹ burtê, licz¹c od dziobu jachtu, a
wiêc w sektorze œwiecenia œwiate³ burtowych.
Podczas wykonywania manewru „ cz³owiek za burt¹ ” sektor
ten zwiêksza siê do 360°.
W ¿eglarstwie œródl¹dowym funkcjonuj¹ trzy systemy
podawania kierunków przez obserwatora:
- rumbowy;
- stopniowy;
- zegarowy.
System rumbowy / stopniowy / polega na podawaniu kierunku
w rumbach / stopniach / na praw¹ lub lew¹ burtê oraz
odleg³oœci w metrach.
System zegarowy jest zapo¿yczony od lotników. Nie zalecam
stosowania tego systemu, gdy¿ nie u¿ywa siê go w ¿egludze
morskiej.
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Rozpoczynaj¹c szkolenie na wodzie w pierwszym etapie
d¹¿ymy do wykszta³cenia u szkolonych nawyków pewnych
czynnoœci. Takie czynnoœci jak sterowanie, praca ¿aglami,
reakcja na szkwa³y itp. powinny staæ siê nawykiem. W
¿egludze wykonuje siê je automatycznie i nie s¹ one
poprzedzone procesem myœlowym.
Cel ten osi¹gamy poprzez æwiczenia przygotowawcze.
Do tych æwiczeñ zaliczamy:
- prowadzenia jachtu kursem na nabie¿nik / obiekt;
- prowadzenia jachtu kursem wzglêdem wiatru;
- ostrzenie i odpadanie;
- balastowanie;
- stawanie w linii wiatru;
- ruszanie zadanym halsem;
- zmiana halsu bez zmiany kursu;



- zmiana zawietrznoœci i nawietrznoœci jachtu;
- zmiana drogi hamowania wynikaj¹cej z  inercji jachtu;
- zawê¿anie promienia cyrkulacji jachtu.

Etap ten jest najwa¿niejszy w ca³okszta³cie szkolenia
¿eglarskiego. Æwiczenia przygotowawcze stanowi¹ ¿eglarskie
abecad³o, a lekcewa¿¹ce podejœcie do æwiczeñ
przygotowawczych prowadzi do wyszkolenia „ inwalidów ”
¿eglarskich.
Ponownie zaznaczam: nie mo¿na przyst¹piæ do nauki
manewrów g³ównych i z³o¿onych bez bieg³ego opanowania
æwiczeñ przygotowawczych.
Wielu instruktorów wprowadza naukê zwrotów, oraz manewrów
z³o¿onych ju¿ drugiego, trzeciego dnia szkolenia, obawiaj¹c
siê, ¿e nie zd¹¿¹ zrealizowaæ programu. Efektem takiej nauki
jest chaotyczne ¿eglowanie, brak pracy ¿aglami,
nieumiejêtnoœæ powi¹zania teorii z praktyk¹. A przecie¿ na
dobr¹ sprawê manewrów z³o¿onych nie powinno siê nauczaæ.
Bo czym¿e jest np. manewr dojœcia do boi, jak nie umiejêtnym
powi¹zaniem nastêpuj¹cych æwiczeñ przygotowawczych:
- p³yniêcie kursem na obiekt;
- staniêcie w linii wiatru / najczêœciej z zawê¿eniem cyrkulacji

/;
- umiejêtnego wyhamowania jachtu i zacumowania.

Instruktor powinien byæ œwiadomy tego, ¿e nie mo¿na
¿adnego z æwiczeñ przygotowawczych nauczyæ do koñca
przed wprowadzeniem nastêpnego æwiczenia. Metoda taka
by³aby monotonna i nie spe³nia³aby swego celu.
W trakcie pierwszych p³ywañ instruktor prowadzi równolegle
kilka æwiczeñ, zwracaj¹c uwagê by nie by³y one z jednej grupy
tematycznej i nie wprowadza³y nadmiaru informacji. Realizuj¹c
æwiczenia przygotowawcze nale¿y jak najczêœciej odwo³ywaæ
siê do teorii ¿eglowania i umiejêtnie wykorzystywaæ poznane
wiadomoœci.



Kszta³towanie nawyków czynnoœci podstawowych trwa
przez d³u¿szy okres szkolenia. Nie opanowana do koñca
umiejêtnoœæ odchodzi na dalszy plan i ulega zapomnieniu, z
drugiej strony, poprawne wykonanie danego æwiczenia nie
œwiadczy o ugruntowanym nawyku. Dlatego te¿ nale¿y ci¹gle
stawiaæ zadania, które oprócz nowych elementów zawieraj¹
w sobie poznane ju¿ æwiczenia przygotowawcze.

1. NAUKA STEROWANIA I OPEROWANIA ¯AGLAMI

Do grupy æwiczeñ ucz¹cych pracy sterem i ¿aglami zaliczamy:
- prowadzenie jachtu kursem na nabie¿nik / obiekt /;
- prowadzenie jachtu kursem wzglêdem wiatru;
- ostrzenie i odpadanie.

Obowi¹zuj¹ce w ¿eglarstwie komendy wyró¿niaj¹ dwa
systemy sterowania. S¹ to komendy na ster oraz komendy
dla sternika. W ¿eglarstwie morskim u¿ywa siê komend na
ster i tego systemu u¿ywamy w szkoleniu na stopieñ sternika
jachtowego. Zaznaczam, ¿e komendy te dotycz¹ po³o¿enie
p³etwy steru. W szkoleniu na stopieñ ¿eglarza jachtowego
dopuszcza siê u¿ywanie komend dla sternika, jednak¿e
nale¿y pamiêtaæ, aby nie u¿ywaæ jednoczeœnie obu
systemów.

Omawiaj¹c pracê steru nale¿y podkreœliæ hamuj¹ce
dzia³anie wychylonej p³etwy steru oraz opóŸnienie reakcji
skrêtu jachtu w stosunku do momentu zmiany po³o¿enia steru.
OpóŸnienie to jest odwrotnie proporcjonalne do prêdkoœci
jachtu, a poni¿ej prêdkoœci ok. 05. w jacht wcale nie reaguje
na wychylenie steru.
Przy nauce sterowania nale¿y d¹¿yæ do wytworzenia u
kursanta skojarzenia po³¹czenia p³etwy steru z kierunkiem
skrêtu jachtu, tzn. Po komendzie ster lewo jacht musi skrêciæ
w lewo, niezale¿nie czy posuwa siê do przodu, czy do ty³u.



W pocz¹tkowym etapie szkolenia praca ¿aglami polega
na optymalnym ustawieniu w zale¿noœci od kierunku wiatru.
W przybli¿eniu mo¿na za³o¿yæ, ¿e jest to u³o¿enie ¿agli na
granicy ³opotu / dla kursów bajdewind i pó³wiatr /. Tak
zdefiniowane ustawienie ¿agli jest ³atwo uchwytne przez
szkolonego.

Czêstym b³êdem pocz¹tkuj¹cych ¿eglarzy jest p³ywanie
na przebranych ¿aglach. Jest to zjawisko nagminne,
zw³aszcza przy s³abych wiatrach. Je¿eli ¿agiel ³opocze to
wiadomo, ¿e jest Ÿle ustawiony. Gdy nie ³opocze to mo¿e byæ
przebrany lub ustawiony dobrze. W takim przypadku kursant
powinien sprawdziæ co jakiœ czas czy nie ma przebranych
¿agli.

Praca steru i ¿agli jest ze sob¹ œciœle powi¹zana. Zmianie
kursu towarzyszy zmiana ustawienia ¿agli. Fakt ten
uzmys³awiamy kursantom poprzez wykonanie æwiczeñ, w
których ustawiamy ¿agle do ustalonego kursu. Mo¿na te¿
naprowadzaæ jacht sterem do ustawionych ¿agli.

Szkolenie na stopieñ sternika jachtowego odbywa siê na
jachcie dwumasztowym. Na jednostkach tego typu sterowanie
jest wspomagane prac¹ ¿agli. Bezan i fok / ten ostatni w
mniejszym zakresie / spe³niaj¹ funkcjê „ ster ¿agli ”.
Uwidacznia siê to w trakcie æwiczeñ wykonywanych bez
u¿ycia steru.

Przy ¿egludze kursami pe³nymi / baksztag, fordewind /
¿agle s¹ ca³kowicie wyluzowane. Powoduje to wzrost
nawietrznoœci jachtu / œrodek o¿aglowania przesuniêty w bok
od diametralnej jachtu /. Fakt ten, jak równie¿ silny rozko³ys
poprzeczny wystêpuj¹cy na tych kursach, wymagaj¹
szczególnie uwa¿nego sterowania.
Przy lekkich wiatrach i du¿ej fali istnieje zagro¿enie
uszkodzenia jachtu oraz za³ogi przez przelatuj¹cy bom.



2. BALASTOWANIE JACHTU

Zagadnienie balastowania jachtu ma dwa aspekty.
Pierwszy to polepszenie statecznoœci poprzecznej poprzez
zwiêkszenie momentu prostuj¹cego, a drugi to poprawienie
skutecznoœci si³ aero i hydrodynamicznych dzia³aj¹cych na
jacht.

Pocz¹tkuj¹cy ¿eglarze uwa¿aj¹, ¿e jacht osi¹ga wiêksz¹
prêdkoœæ p³yn¹c w przechyle. Teoria ¿eglowania udowadnia,
¿e nie maj¹ racji. Wyjaœniaj¹c tê kwestiê nale¿y zaznaczyæ,
¿e jacht powinien p³ywaæ pod jak najmniejszym k¹tem
przechy³u.
W sytuacji, gdy za³oga ma trudnoœci z wybalastowaniem
jednostki, nale¿y bezwzglêdnie zmniejszyæ powierzchniê
o¿aglowania.

Reakcja za³ogi na zmienne przechy³y jachtu powinna byæ
samoistna i nie powinna wymagaæ komend ze strony
dowodz¹cego. Balastuj¹c pamiêtajmy o zasadzie „ jedna rêka
dla jachtu, druga dla siebie ”.

3. ZMIANA HALSU BEZ WYKONYWANIA ZWROTU

P³ywania szkoleniowe odbywaj¹ siê w wyznaczonym
akwenie szkoleniowym. P³ywanie w akwenie wymaga
dokonywania zmian halsu.
Zmianê halsu mo¿na wykonaæ bez u¿ycia zwrotu przez sztag
lub rufê. Realizujemy to poprzez:
- staniêcie w linii wiatru i odejœcie na przeciwny hals;
- zmianê halsu bez zmiany kursu / w fordewindzie / i

wyostrzenie po zmianie halsu.

W sytuacji, gdy brakuje miejsca na powy¿sze manewry
instruktor wykonuje zwrot przez sztag lub rufê. Oczywiœcie
wykonuje poprzez przejêcie dowodzenia, a nie obs³ugi steru
i ¿agli /równie¿ szkol¹c na stopieñ ¿eglarza jachtowego/.



Instruktor przejmuj¹c dowodzenie w trakcie szkolenia na
stopieñ sternika jachtowego, nie mo¿e obs³ugiwaæ stanowisk
manewrowych, a w szkoleniu na stopieñ ¿eglarza jachtowego
obs³ugê steru i grota powinien ograniczyæ do sytuacji
koniecznie niezbêdnych.
Przejêcie dowodzenia przez instruktora, dla wykonania nie
poznanego jeszcze manewru, nie oznacza przerwy w procesie
nauczania. W tym czasie kursanci s³uchaj¹, wykonuj¹ i
obserwuj¹ efekt wykonywanych komend i poleceñ.
Niekomentowany pokaz manewru jest procesem nauczania
biernego. Pamiêtajmy o tym i przejmuj¹c dowodzenie nie
pozwalajmy sobie na ¿adne „ upraszczanie ” manewru.
Wykonujemy go tak, jak bêdziemy go za kilka dni nauczaæ.

3.1. STAWANIE W LINII WIATRU I ODEJŒCIE NA ZADANY HALS

Stawania w linii wiatru nie nale¿y uto¿samiaæ ze stawaniem
w ³opocie. Stoj¹c w linii wiatru stoimy w ³opocie, ale mo¿na
staæ w ³opocie nie stoj¹c w linii wiatru.
Omawiaj¹c zagadnienie stawania w ³opocie nale¿y zwróciæ
uwagê na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce ze strony
trzepocz¹cych ¿agli, szotów oraz przemieszczaj¹cego siê
bomu.

Podczas odejœcia na zadany hals wykorzystuje siê bieg
wsteczny. Wa¿ne jest umiejêtne operowanie ¿aglami i serem
tak, aby jacht po³o¿y³ siê na okreœlonym halsie. Nale¿y omówiæ
dzia³anie steru na biegu wstecznym.
Wa¿ny jest moment wyniesienia ¿agli na wiatr podczas biegu
wstecznego. Wiadomo, ¿e jacht bez odpowiedniej prêdkoœci
staje siê niesterowny Podjêcie w takiej chwili pracy ¿agli mo¿e
spowodowaæ odrzucenie dziobu od linii wiatru. Najlepiej aby
¿agle zapracowa³y wówczas, gdy jacht uzyska ju¿
sterownoœæ. Do tego czasu utrzymujemy jacht w linii wiatru
jedynie przy pomocy wybranego do diametralnej ¿agla
tylnego.



Wynoszenie na wiatr ¿agli na bomach odbywa siê poprzez
ci¹gniêcie za bom ¿agla staj¹c po nawietrznej ¿agla. Chroni
to przed uderzeniem, gdy przypadkowo bom wyœlizgnie siê
z r¹k. Sztaksle wynosimy na wiatr wybieraj¹c nawietrzny szot
¿agla lub rêk¹ trzymaj¹c szot przy rogu szotowym.

3.2. ZMIANA HALSU BEZ ZMIANY KURSU

Æwiczenie to nie nale¿y do ³atwych i wymaga uwa¿nego
sterowania. Nie nale¿y go wykonywaæ przy silnych lub
krêc¹cych wiatrach.
Wykonuj¹c æwiczenie nale¿y asekurowaæ bom przed
gwa³townym przerzuceniem na przeciwn¹ burtê. Zwracam
uwagê na sposób wybierania szotów grota przy
jednoczesnym utrzymaniu sta³ego kursu, oraz na sposób
przejœcia prowadz¹cego jacht na przeciwn¹ burtê / dotyczy
szkolenia na stopieñ ¿eglarza jachtowego /. Po wyluzowaniu
grota jacht ma tendencjê do odpadania, nale¿y skorygowaæ
j¹ prac¹ steru. Jacht p³ynie „ na motyla ”. Po przeniesieniu
foka mo¿na wyostrzyæ.

4. ZMIANA ZAWIETRZNOŒCI I NAWIETRZNOŒCI JACHTU

Zmianê zawietrznoœci i nawietrznoœci jachtu uzyskujemy
przesuwaj¹c odpowiednio œrodki bocznego oporu i
o¿aglowania.

Œrodek bocznego oporu mo¿na przesun¹æ poprzez:
- podnoszenie, opuszczanie lub przesuniêcie wzd³u¿ne

miecza;
- podniesienie lub opuszczenie p³etwy sterowej;
- przebalastowanie rufy lub dziobu.

Pocz¹tkuj¹cy ¿eglarze uwa¿aj¹, ¿e podniesienie miecza
na kursach ostrych spowoduje wywrotkê jachtu. Dlatego
nale¿y im wyjaœniæ i zademonstrowaæ, ¿e podniesienie miecza
oprócz zwiêkszenia dryfu i zawietrznoœci jachtu zmniejsza
moment przechylaj¹cy jachtu i nie powoduje jego wywrotki.

Œrodek o¿aglowania zmieniamy poprzez:



- wyluzowanie lub przebieranie ¿agli tylnych lub przednich;
- zmianê powierzchni lub zrzucenie ¿agli;
- przesuniêcie wzd³u¿ne masztu.

Realizuj¹c æwiczenia zmian nawietrznoœci i zawietrznoœci
jachtu nale¿y przerobiæ wszystkie mo¿liwe sposoby na danym
jachcie i omówiæ pozosta³e. Æwiczenie to najlepiej wykonywaæ
p³ywaj¹c bez u¿ycia steru slalomem miêdzy bojami, albo
trzymaj¹c siê kilwateru innej jednostki. Najlepiej u¿ywaæ w
tym celu jachtu dwumasztowego.

5. ZMIANA DROGI HAMOWANIA ORAZ PROMIENIA CYRKULACJI JACHTU

Znajomoœæ, w ró¿nych warunkach pogodowych drogi
hamowania wynikaj¹cej z inercji jachtu jest niezmiernie wa¿na
dla ka¿dego ¿eglarza.
Poniewa¿ bardzo trudno jest dok³adnie oceniæ drogê
hamowania nale¿y przede wszystkim nauczaæ sposobów
zmniejszania i zwiêkszania drogi hamowania.

Jacht wytraca prêdkoœæ na skutek dzia³ania si³ aero i
hydrodynamicznych. Dzia³anie hamuj¹ce si³y
hydrodynamicznej mo¿emy zwiêkszyæ poprzez szybkie
przek³adanie steru z burty na burtê. Wiêksze mo¿liwoœci
zmiany drogi hamowania wynikaj¹ z dzia³ania si³y
aerodynamicznej.
Droga hamowania zale¿y od:
- si³y wiatru;
- prêdkoœci jachtu;
- powierzchni o¿aglowania;
- kursu wzglêdem wiatru.

Na si³ê wiatru nie mamy wp³ywu. Prêdkoœæ jachtu jest
zale¿na od kursu jachtu wzglêdem wiatru. Mo¿emy j¹
zmniejszyæ poprzez wyluzowanie ¿agli na kursach ostrych
lub wybranie do diametralnej ¿agla na kursach pe³nych.
Drogê hamowania zwiêkszamy przez „ zgaszenie ” foka lub
zrzucenie ¿agli, a zmniejszamy poprzez hamowanie ¿aglami
wynosz¹c je na wiatr



Badaj¹c promieñ cyrkulacji d¹¿ymy w trakcie æwiczeñ do
maksymalnego zawê¿enia go. Wykorzystujemy w tym celu
poznane ju¿ sposoby zwiêkszania nawietrznoœci oraz pracê
steru.
Warto dodaæ, ¿e podczas cyrkulacji jacht traci czêœæ energii
kinetycznej przez co zmniejsza siê jego droga hamowania.



MMMMMANEWRANEWRANEWRANEWRANEWRYYYYY     G£ÓWNEG£ÓWNEG£ÓWNEG£ÓWNEG£ÓWNE

Po opanowaniu æwiczeñ przygotowawczych
przystêpujemy do manewrów g³ównych.
Zaliczamy do nich:
- zwrot przez sztag;
- zwrot przez rufê.
Manewry g³ówne jak i z³o¿one budowane s¹ z æwiczeñ
przygotowawczych. W zwi¹zku z tym nie powinno byæ
trudnoœci z ich opanowaniem.
Rola instruktora polega na zsynchronizowaniu wszystkich
dzia³añ w harmonijn¹ ca³oœæ.

1. ZWROT PRZEZ SZTAG

Prawid³owe wykonanie zwrotu przez sztag wymaga takiej
pracy ¿aglami i sterem, która nie powoduje nieuzasadnionej
straty prêdkoœci jachtu. W trakcie wykonywania zwrotu jacht
pokonuje k¹t martwy inercj¹, dlatego przed rozpoczêciem
zwrotu musi mieæ odpowiedni¹ prêdkoœæ.
Zwrot przez sztag sk³ada siê z trzech faz.

Pierwsza to ostrzenie do granicy k¹ta martwego. Po
rozpêdzeniu jachtu w ostrym bajdewindzie / ale nie na granicy
k¹ta martwego / rozpoczynamy cyrkulacjê, zwiêkszaj¹c
nawietrznoœæ jachtu poprzez wyluzowanie foka.
Nawietrznoœæ jachtu mo¿na zwiêkszyæ równie¿ poprzez
wybieranie ¿agla tylnego, lecz nie jest to konieczne, gdy jacht
posiada dostateczn¹ prêdkoœæ. W takim przypadku podczas
zwrotu przez sztag nie wydaje siê komend na ten ¿agiel, a po
zwrocie jest on odpowiednio ustawiony do pracy.
Druga faza to przejœcie k¹ta martwego. W chwili wejœcia w
k¹t martwy luzujemy grota / na jachcie
DZ /. Przechodz¹c liniê wiatru luzujemy bezana lub grota,
gdy ¿agle te by³y uprzednio wybierane. W szkoleniu na
¿eglarza dowodz¹cy przechodzi na burtê nawietrzn¹. Trzecia
faza to wybranie ¿agli na przeciwnym halsie i zatrzymanie
cyrkulacji.



Ucz¹c zwrotu przez sztag nie ograniczamy siê tylko do
wersji prawid³owej. Nale¿y nauczyæ zwrotu przy wspomaganiu
¿aglami oraz zwrotu ze wspomaganiem cyrkulacji poprzez
przeg³êbienie wzd³u¿ne i dynamiczne przebalastowanie. W
tym celu mo¿na wykonywaæ zwrot bez u¿ycia steru lub celowo
wstrzymaæ cyrkulacjê po wejœciu w k¹t martwy.

2. ZWROT PRZEZ RUFÊ

Wiêkszoœæ ¿eglarzy uwa¿a, ¿e zwrot przez rufê jest
bardziej niebezpieczny ni¿ zwrot przez sztag. Stopieñ
niebezpieczeñstwa obu zwrotów jest podobny. Problem
polega na wiêkszej trudnoœci prawid³owego wykonania zwrotu
przez rufê.

Zwrot przez rufê zaczynamy w baksztagu. Po rozpoczêciu
cyrkulacji wybieramy do diametralnej ¿agle na bomach / grota
na jachcie jednomasztowym, bezana na jachcie
dwumasztowym / jednoczeœnie luzuj¹c do pracy ¿agle
przednie. Czynnoœci te powinny byæ wykonywane w takim
tempie, aby po dojœciu do fordewindu ¿agle na bomach by³y
w „ tylnym ³opocie ”. Jeszcze przed przejœciem linii wiatru
ruf¹ zaczynamy wybieraæ kontraszoty wybieranych ¿agli. Po
przejœciu linii wiatru szybko, lecz elastycznie luzujemy szoty
grota / bezana / tak, aby nie dopuœciæ do uderzenia bomem
o wanty i ustawiamy pozosta³e ¿agle do pracy. Jest to
szczególnie niebezpieczny moment, gdy¿ sternik i za³oga
wykonuj¹ wiele czynnoœci wymagaj¹cych du¿o uwagi i
zrêcznoœci, a na jacht dzia³aj¹ szybkozmienne si³y, na które
nale¿y w porê reagowaæ. Zmiana kierunku momentu
nawietrznego i dynamiczny przechy³ jachtu powoduj¹
powstanie znacznej si³y odœrodkowej, która mo¿e prowadziæ
do wywrotki jachtu. Zapobiegamy temu poprzez balastowanie
i wstrzymanie cyrkulacji kontr¹ steru. Po zwrocie jacht
powinien znajdowaæ siê w baksztagu.



Zwrotu przez rufê uczymy w pe³nej cyrkulacji od
baksztagu do baksztagu przeciwnego halsu, bez
wstrzymywania w fordewindzie i przek³adania ¿agli „ na motyla
”. Zwracamy uwagê i omawiamy sytuacje niebezpieczne. Nie
dopuszczamy do przerzucania rêk¹ talii z bomem.



MMMMMANEWRANEWRANEWRANEWRANEWRYYYYY     Z£O¯ONEZ£O¯ONEZ£O¯ONEZ£O¯ONEZ£O¯ONE

Ka¿dy manewr z³o¿ony jest syntez¹ poznanych ju¿
æwiczeñ przygotowawczych i manewrów g³ównych. S¹ to
nastêpuj¹ce manewry.:
- „ cz³owiek za burt¹ ”;
- dojœcie do boi;
- odejœcie od boi;
- dojœcie do kei;
- odejœcie od kei;
- stawanie na kotwicy;
- schodzenie z kotwicy.

Ucz¹c manewrów z³o¿onych przede wszystkim nauczamy
sztuki logicznego ³¹czenia uprzednio przyswojonych ju¿
elementów. Nauka sprowadza siê do wyrobienia umiejêtnoœci
oceny sytuacji i dokonania wyboru wariantu.
Naukê manewrów z³o¿onych rozpoczynamy od postawienia
zadania. Kursant analizuje i omawia wariant manewru.
Komentarz instruktora i innych cz³onków za³ogi poprzedza
wykonanie manewru.
W trakcie æwiczeñ nie nale¿y powtarzaæ szablonowych
rozwi¹zañ, lecz szukaæ innych sposobów rozwi¹zania tego
samego zadania. W rozwi¹zaniu powinien znaleŸæ siê manewr
zapasowy i awaryjny.

Wykonywanie manewru przez kursanta nie zwalnia
instruktora od odpowiedzialnoœci za jacht i za³ogê. Instruktor
winien sprawdziæ gotowoœæ do przeprowadzenia manewru
oraz nieustannie kontrolowaæ jego przebieg i ingerowaæ w
sytuacjach stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa
¿eglugi.

1. „ CZ£OWIEK ZA BURT¥ ”

Na manewr „ cz³owiek za burt¹ ” sk³adaj¹ siê trzy elementy:
- podejœcie do cz³owieka;
- podjêcie cz³owieka;
- udzielenie pierwszej pomocy.



Naukê manewru powinno siê zacz¹æ od sposoby
wyci¹gniêcia cz³owieka z wody na jacht. Mo¿na to wykonaæ
w trakcie zajêæ z ratownictwa.
Zasadnicz¹ czêœæ manewru, czyli podejœcie do cz³owieka,
nauczamy zaczynaj¹c od metody pó³wiatrowej, as nastêpnie
d¹¿ymy do najciaœniejszej cyrkulacji.
Bardzo wa¿ne zadanie polega na obserwatorze, który melduje
o po³o¿eniu cz³owieka. Prócz meldunków powinien przez ca³y
czas pokazywaæ rêk¹ kierunek na cz³owieka. Warto
zaznaczyæ, ¿e na morzy obserwator powinien byæ
zdublowany. W trakcie meldowania nie wolno straciæ kontaktu
wzrokowego z ratowanym cz³owiekiem.

Do cz³owieka podchodzimy po uprzednim wytraceniu
prêdkoœci do ok. 1 wêz³a w kursach ostrych, takich, aby po
wyluzowaniu ¿agle nie pracowa³y. „ £apanie ” cz³owieka przy
wiêkszych prêdkoœciach powoduje naderwanie rêki lub
wypadniêcie za burtê ³api¹cego.
Podchodz¹c do cz³owieka pe³nym bajdewindem nale¿y wzi¹æ
poprawkê na odchodzenie wiatru na pe³niejszy podczas
wytracania prêdkoœci / wiatr pozorny jest bardziej ostry od
wiatru rzeczywistego /. Nie uwzglêdnienie tej zale¿noœci mo¿e
spowodowaæ sytuacjê, w której ³opocz¹cy ¿agiel zacznie
pracowaæ po wytraceniu prêdkoœci.

W pierwszej fazie szkolenia manewru „ cz³owiek za burt¹
” bardzo czêsto zdarza siê, ¿e kursant zbyt d³ugo wykonuje
zwrot przez rufê lub nie bierze poprawki na dryf, a nastêpnie
stara siê nadrobiæ utracon¹ wysokoœæ kursem na granicy k¹ta
martwego, który prowadzi na cz³owieka. Jest to bezcelowe i
z góry skazane na pora¿kê. Bardzo ostry bajdewind / na
granicy k¹ta martwego / jest kursem doœæ wolnym, w zwi¹zku
z czym zwiêksza siê dryf.
W takiej sytuacji nie nale¿y wykonywaæ manewru „ si³¹ woli ”
lecz odpaœæ, nabraæ wysokoœci i wykonaæ manewr zapasowy
czyli zwrot przez sztag.



Manewr  „ cz³owiek za burt¹ ” winien byæ opanowany do
perfekcji. Oprócz metod klasycznych nale¿y zademonstrowaæ
i wyjaœniæ znaczenie „ manewru monachijskiego ” / g³ównym
celem próby podejœcia z dryfu jest jak najmniejsze oddalenie
siê od cz³owieka. Szczególnie na morzu w czasie ograniczonej
widocznoœci i niepe³nej obsady stanowisk manewrowych /,
oraz manewru bez u¿ycia steru / poniewa¿ zwrot przez rufê
bez steru jest praktycznie niewykonalny, wykonujemy manewr
ósemk¹ sztagow¹ /.

2. DOJŒCIE I ODEJŒCIE OD BOI

Manewr dojœcia do boi æwiczymy podchodz¹c ró¿nymi
kursami wzglêdem wiatru. Akcentujemy fakt posiadania
zdolnoœci manewrowej jachtu do momenty pewnego ustalenia
swego miejsca. Manewr musi zakoñczyæ siê cumowaniem.
W szkoleniu na stopieñ sternika jachtowego uczymy manewru
ze zrzuceniem foka przed cumowaniem. Ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo ostrzegamy przed ³apaniem boi przy zbyt
du¿ej prêdkoœci podejœcia.

Manewr odejœcia od boi æwiczymy z wykorzystaniem
biegu wstecznego, szpringu rufowego itp. Zwracamy uwagê
na fakt posiadania prêdkoœci manewrowej przed oddaniem
cum.

3. DOJŒCIE I ODEJŒCIE OD KEI

Manewry te æwiczymy w ró¿nych warunkach wietrznych
stopniuj¹c skalê trudnoœci. Plan manewru musi byæ dok³adnie
omówiony i zrozumiany przez wszystkich cz³onków za³ogi.
Poniewa¿ z ró¿nych przyczyn manewr mo¿e siê nie udaæ
nale¿y przewidzieæ manewr zapasowy i awaryjny.

Zdarza siê, ¿e po nieudanym manewrze / szczególnie
dojœcia do kei / kursanci chc¹ za wszelk¹ cenê ratowaæ jacht
przed uszkodzeniem. W sytuacjach takich nale¿y
bezwzglêdnie zapobiegaæ próbie hamowania nogami lub
rêkami. Do tego celu s³u¿¹ odbijacze, a nawet gdy one nie
pomog¹ to lepiej uszkodziæ jacht ni¿ z m³odego adepta sztuki
¿eglarskiej zrobiæ inwalidê.



Aby zapobiec takim sytuacjom nale¿y przed podejœciem
wytraciæ prêdkoœæ jachtu, a w przypadku niedostatecznego
wytracenia prêdkoœci przerwaæ manewr i powtórzyæ go,
eliminuj¹c poprzednie b³êdy.
Innym niebezpiecznym momentem jest wysadzenie za³oganta
na l¹d. Z³a ocena odleg³oœci, odsuniêcie kad³uba ma³ego
jachtu nog¹ skacz¹cego, œliski pok³ad jachtu, wyskakiwanie
z cum¹ itp. powoduj¹, ¿e za³ogant l¹duje w wodzie przed
dziobem dochodz¹cego jachtu lub rozbija siê o pomost.
Zgodnie z dobr¹ praktyk¹ ¿eglarsk¹ wyróbmy wœród naszych
kursantów zwyczaj udzielania pomocy innym jachtom w
trakcie dojœcia i odejœcia przez zdeklarowanie chêci przyjêcia
lub oddania cum.

4. STAWANIE I ODCHODZENIE Z KOTWICY

Staniêcie na kotwicy poprzedzamy sondowaniem i
przygotowaniem odpowiedniej d³ugoœci liny
/ ³añcucha / kotwicznej. Lina musi byæ idealnie sklarowana.
Kotwicê rzucamy, gdy jacht posuwa siê do ty³u lub nieznacznie
do przodu z jednoczesn¹ cyrkulacj¹. Przed rzuceniem kotwicy
zwracamy szczególn¹ uwagê czy kursant stoi po w³aœciwej
stronie liny kotwicznej. Po upewnieniu siê, ¿e kotwica trzyma
mo¿na przyst¹piæ do zrzucenia ¿agli.

Schodzenie z kotwicy wymaga nabrania prêdkoœci
manewrowej podczas wybierania liny kotwicznej i umiejêtnego
wyrwania kotwicy, gdy lina „ patrzy pionowo ”.
Po wyrwaniu kotwicy jacht powinien mieæ zdolnoœæ
manewrow¹. Wymaga to postawienia ¿agli przed wybieraniem
liny kotwicznej. Przy silnych wiatrach opór postawionych ¿agli
uniemo¿liwi nabranie prêdkoœci manewrowej, dlatego te¿ w
tej sytuacji ¿agle stawiamy krótko przed rwaniem kotwicy.



MMMMMANEWRANEWRANEWRANEWRANEWRYYYYY     AAAAAWWWWWARARARARARYJNEYJNEYJNEYJNEYJNE

Nauka ¿eglowania nie sprowadza siê wy³¹cznie do
nauczania manewrów g³ównych i z³o¿onych. Dobrze
wyszkolony ¿eglarz powinien posiadaæ znajomoœæ manewrów
awaryjnych oraz takich umiejêtnoœci jak k³adzenie i stawianie
masztu, sztauowanie wyposa¿enia, p³ywanie na pr¹dzie itp.
/ umiejêtnoœci tych najszybciej naucz¹ siê podczas 2-3
dniowego rejsu /.

Wœród manewrów awaryjnych wyró¿niamy:
- stawanie w dryf;
- holowanie;
- schodzenie z mielizny;
- manewry z udzia³em awarii ¿agli i osprzêtu.
Manewr schodzenia z mielizny jachtem mieczowym jest
stosunkowo prosty i nie wymaga d³u¿szych æwiczeñ.

Manewry z awariami ¿agli i osprzêtu polegaj¹ na
oznajmianiu przez instruktora rodzaju uszkodzenia i
prawid³owej reakcji dowodz¹cego. Prawid³owa reakcja polega
na natychmiastowym odci¹¿eniu uszkodzonej czêœci.
Drugim elementem szkolenia jest uœwiadomienie kursantom,
¿e wszystkie naprawy uszkodzonych czêœci winny byæ
wykonywane solidnie.

Manewry awaryjne nie wchodz¹ w zakres egzaminu
praktycznego, jednak powinny byæ uwzglêdnione w procesie
szkolenia. Mamy przecie¿ wyszkoliæ ¿eglarzy, a nie speców
od zdawania manewrówki.



PPPPP£YW£YW£YW£YW£YWANIEANIEANIEANIEANIE     PODPODPODPODPOD     NADZOREMNADZOREMNADZOREMNADZOREMNADZOREM

W szkoleniu ¿eglarskim nale¿y uwzglêdniæ czynnik
odpowiedzialnoœci kursanta za jacht i za³ogê oraz nabranie
jego pewnoœci do w³asnych umiejêtnoœci.
Celowi temu s³u¿y p³ywanie pod nadzorem.

Instruktor nadzoruj¹cy p³ywania obserwuje p³ywaj¹c¹
za³ogê i wychwytuje b³êdy. Nie oznacza to, ¿e powinien
bezustannie korygowaæ æwicz¹cych. Interwencja jest
konieczna wówczas, gdy b³¹d powtarza siê systematycznie i
grozi wyrobieniem b³êdnego nawyku. Wnioski z obserwacji
winny s³u¿yæ instruktorowi do dalszego indywidualnego
szkolenia

P³ywania pod nadzorem mo¿na zacz¹æ ju¿ po bieg³ym
opanowaniu zwrotu przez sztag lub rufê.
ZZZZZAKOÑCZENIEAKOÑCZENIEAKOÑCZENIEAKOÑCZENIEAKOÑCZENIE

Praca instruktora szkoleniowego na kursie ¿eglarskim jest
trudna, lecz przynosi satysfakcjê z solidnie wype³nionego
obowi¹zku.

Podane w tym opracowaniu metody nie s¹ jedyne.
Instruktor powinien d¹¿yæ do szukania i wprowadzania nowych
metod szkolenia oraz ci¹g³ego pog³êbiania swoich
wiadomoœci.

W swojej pracy szkoleniowej winien kierowaæ siê maksym¹
A. Einsteina:

„ Wszystko nale¿y robiæ tak prosto,
jak to mo¿liwe - lecz nie proœciej. ”
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