
Pomorskie Żagle Wiedzy to pierwszy tak duży projekt w historii naszego klubu i jest dla nas dużym wyzwaniem. Przed rozpoczęciem zajęć mocno obawialiśmy się o frekwencję 

naszych sterników-instruktorów na poszczególnych zajęciach i zaangażowaliśmy do uczestnictwa w projekcie jak najwięcej osób. Praktyka pokazała, że chętnych do pracy przy 

projekcie jest jednak więcej niż dostępnych miejsc, dlatego musimy wprowadzić system angażowania sterników do zajęć.  

 

Staraliśmy się, aby system był możliwie jak najbardziej sprawiedliwy i efektywny. Dlatego opracowaliśmy listę wskaźników uwzględniających: 

 umiejętności żeglarskie sterników, 

 umiejętności dydaktyczne sterników, 

 zaangażowanie sterników w życie klubowe. 

 

Wszystkim sternikom zostaną przydzielone punkty za poszczególne wskaźniki, a liczbę punktów sternika będzie stanowić suma punktów wszystkich wskaźników. Pierwszeństwo 

do udziału w poszczególnych zajęciach będą miały osoby z największą liczbą punktów. 

 

 Wymagana do udziału w zajęciach minimalna liczba punktów za umiejętności żeglarskie i dydaktyczne to 28 punktów. 

 Jedna osoba zostanie przydzielona do maksymalnie 5 terminów w tygodniu, aby umożliwić udział większej liczbie osób. 

 Potwierdzenie zaangażowania sterników do poszczególnych zajęć zostaną wysłane wiadomością SMS najpóźniej 3 doby przed zajęciami. 

 

 

 

 

LISTA WSKAŹNIKÓW: 

 

Wskaźnik skala wagi opis punktacji 

Umiejętność bezpiecznego 
żeglowania (na wietrze do 6B) 

<0;6> 1,0 

za pracę przedłużaczem <0;1>,  
za pracę żaglami - luz na przechyle i odpadaniu itd. <0;1>,  
za bezpieczne pływanie za każdy stopień wiatru powyżej 2'B 1pkt, więc <0;4>  
=> łącznie max 6 pkt 

Umiejętność 
taklowania/roztaklowania jachtu 

wraz z wytłumaczeniem 

<0;5> 1,0 

za umiejętność prawidłowego taklowania łodzi (łącznie z refowaniem i prawidłowym zwijaniem żagli) <0;2>: 0 za brak, 
1 jeśli cos nie halo np. żagle nie są dobrze zwinięte lub/i zrefowane;  
za omówienie całego takielunku wraz z poszczgólnymi czynnościami <0;3>: maks jeśli omówiony każdy z elementów 
(olinowanie stałe i ruchome - wanty, sztag, achtersztag po co są, po co maszt, po co bom, szoty wybierają żagle/luzują, 
fały wciągają coś do góry - więc fał grota, foka, miecza, płetwy sterowej), budowa żagla (trzy boki, trzy kąty - który 
gdzie), zwrócenie uwagi, że każdy z elementów trzeba sprawdzić dwukrotnie, zwrócenie uwagi na mocowanie bomu i 
zabezpieczenie tego mocowania) 

 



 

Wskaźnik skala wagi opis punktacji 

Nauka sterowania 

<0;2> 1,0 

<0;1>Wytłumaczenie jazdy na punkt wraz ze zwróceniem uwagi na wpływ ruchów sterem na zmianę kierunku jachtu starając się 
nie używać słów "od siebie/do siebie";  
<0;1> Nauczenie ciągłego patrzenia na dziób i weryfikowania swojego kursu poprzez patrzenie na zmianę kursu natarcia dziobu w 
stosunku do fal w krótkim okresie czasu 

Nauka pracy żaglami 

<0;3> 1,0 

<0;1> Wytłumaczenie i nauka nawyku ciągłego patrzenia na grota - głównie na lik przedni - w celu weryfikacji stopnia wybrania 
żagla;  
<0;1> wytłumaczenie i pokazanie żagla wyluzowanego wraz z dokładnym wyjaśnieniem symptomów wyluzowania grota;  
<0;1> wytłumaczenie dlaczego wyluzowany żagiel wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na prędkość 

Nauka ostrzenia 

<0;3> 1,0 

<0;1> Wytłumaczenie i nauka sekwencji działań w trakcie ostrzenia - najpierw ruch sterem do osiągnięcia określonego kursu, a 
następnie wybranie łopoczących żagli;  
<0;1> wyjaśnienie dlaczego zachowanie sekwencji jest kluczowe w bezpiecznym i szybkim żeglowaniu;  
<0;1> pokazanie, wyjaśnienie i wyuczenie prawidłowej koordynacji ruchów łącznie z prawidłowym trzymaniem i wybieraniem 
szotów grota oraz z pracą dwóch rąk (podawanie szotów do ręki trzymajacej przedłużacz) 

Nauka zwrotu na wiatr 

<0;5> 1,0 

<0;1> Wytłumaczenie i pokazanie kąta martwego i momentu przejścia linii wiatru;  
<0;1> wytłumaczenie sekwencji ruchów w trakcie zwrotu przez sztag;  
<0;1> nauczenie współpracy żagli i steru podczas zwrotu przez sztag;  
<0;1> wyjaśnienie dlaczego przechodzimy na drugą stronę dopiero po przejściu linii wiatru, kiedy poluzowany żagiel przelatuje 
nad głową sternika;  
<0;1> wytłumaczenie i zwrócenie szczególnej uwagi na przechodzenie przeodem do kierunku jazdy;  
<0;1> wytłumaczenie i zwrócenie szczególnej uwagi na kontrę sterem po zwrocie przez sztag - żeby zatrzymać cyrkulację 

Nauka odpadania 

<0;4> 1,0 

<0;2> Wytłumaczenie i nauka sekwencji działań w trakcie odpadania - najpierw znaczne poluzowanie grota, a następnie ruch 
sterem do osiągnięcia określonego kursu - po jego osiągnięciu grot powinien łopotać/lekko drgać na liku przednim chyba że 
chcieliśmy osiągnąć fordewind  
<0;1> wyjaśnienie dlaczego zachowanie sekwencji jest kluczowe w bezpiecznym i szybkim żeglowaniu;  
<0;1> pokazanie, wyjaśnienie i wyuczenie prawidłowej koordynacji ruchów łącznie z koordynacją wszystkich trzech "kierownic" 
(ster, żagle, przechył), tak aby ruch sterem był płynny i nie wpływał na utratę kontroli 

Nauka zwrotu z wiatrem 

<0;6> 1,0 

<0;1> Wyjaśnienie dlaczego zwrot z wiatrem jest najbardziej niebezpieczny;  
<0;1> wytłumaczenie sekwencji manewru;  
<0;1> objaśnienie i zwrócenie uwagi na współpracę w załodze w kontekście pracy foka podczas odpadania do fordewindu;  
<0;1> zwrócenie uwagi na niewielkie ruchy sterem i prawidłowy ruch ciała związany ze zmianą stron - najpierw odwracamy się 
kolanami, biodrami i barkami do dziobu, a następnie podajemy sobie za plecami ster i dopiero wtedy zmieniamy strony;  
<0;1> prawidłowe przerzucenie żagla i zakończenie zwrotu w fordewindzie - nauka oraz wytłumaczenie;  
<0;1> omówienie ewentualnych błędów wraz z wyjaśnieniem przyczyn i możliwości ich przezwyciężenia 



 

Wskaźnik skala wagi opis punktacji 

Aktywność w życiu klubowym - prace bosmańskie tegoroczne 
<0;10> 0,6 

<0;5> Udział w pracach bosmańskich w sezonie przynajmniej 5 razy (1pkt za każdy raz);  
<6;10> udział w pracach bosmańskich między 6, a 10 razy (1pkt za każdy punkt) 

Aktywność w życiu klubowym - prace bosmańskie zeszłoroczne 
<0;10> 0,4 

<0;5> Udział w pracach bosmańskich w sezonie przynajmniej 5 razy (1pkt za każdy raz);  
<6;10> udział w pracach bosmańskich między 6, a 10 razy (1pkt za każdy punkt) 

Aktywność w życiu klubowym wakacje - bezpłatne żeglowanie - 
z dziećmi i kursantami t0 (tegoroczne) 

<0;20> 0,6 

<0;1> Udział w pływaniu między 0, a 3 razy (powyżej 1 razu 1pkt);  
(2;5> Pomaganie między 4, a 10 razy (4-6 to 2 pkt; 7-8 3pkt; 9 to 4; 10 to 5);  
<5;20> Pomaganie między 11, a 20 (za każdy raz 1,66 pkt) 

Aktywność w życiu klubowym wakacje - bezpłatne żeglowanie - 
z dziećmi i kursantami t-1 (poprzedni rok) 

<0;20> 0,3 

<0;1> Udział w pływaniu między 0, a 3 razy (powyżej 1 razu 1pkt);  
(2;5> Pomaganie między 4, a 10 razy (4-6 to 2 pkt; 7-8 3pkt; 9 to 4; 10 to 5);  
<5;20> Pomaganie między 11, a 20 (za każdy raz 1,66 pkt) 

Aktywność w życiu klubowym wakacje - bezpłatne żeglowanie - 
z dziećmi i kursantami t-2 (dwa lata temu) 

<0;20> 0,1 

<0;1> Udział w pływaniu między 0, a 3 razy (powyżej 1 razu 1pkt);  
(2;5> Pomaganie między 4, a 10 razy (4-6 to 2 pkt; 7-8 3pkt; 9 to 4; 10 to 5);  
<5;20> Pomaganie między 11, a 20 (za każdy raz 1,66 pkt) 

Aktywność w życiu klubowym rok szkolny - bezpłatne 
żeglowanie z dziećmi t0 (tegoroczne) 

<0;5> 0,7 

(0;1> Udział w pływaniu z dziećmi raz;  
<2;4> udział między 2, a 5 razy (2 razy to 2 pkt, 3-4 to 3 i 5 to 4);  
(4;5) powyżej 5 razy 

Aktywność w życiu klubowym rok szkolny - bezpłatne 
żeglowanie z dziećmi t-1 (zeszłoroczne) 

<0;5> 0,3 

(0;1> Udział w pływaniu z dziećmi raz;  
<2;4> udział między 2, a 5 razy (2 razy to 2 pkt, 3-4 to 3 i 5 to 4);  
(4;5> powyżej 5 razy 

Udział w zajęciach weekendowych - rok szkolny t0 
<0;5> 0,6 

(0;1> Udział 3-krotny (3 razy to 1 pkt);  
<1;5> między 4, a 8 (za każdy raz 1pkt) 

Udział w zajęciach weekendowych - rok szkolny t-1 
<0;5> 0,3 

(0;1> Udział 3-krotny (3 razy to 1 pkt);  
<1;5> między 4, a 8 (za każdy raz 1pkt) 

Udział w zajęciach weekendowych - rok szkolny t-2 
<0;5> 0,1 

(0;1> Udział 3-krotny (3 razy to 1 pkt);  
<1;5> między 4, a 8 (za każdy raz 1pkt) 

 

 


