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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKIz dnia 9 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uprawiania turystyki wodnej  

 

UPRAWNIENIA ŻEGLARSKIE 

 

§ 5. 1. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: 
1) ukończyła 14. rok życia; 

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: 

1) po wodach śródlądowych; 

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm 

od brzegu, w porze dziennej. 

 

§ 6. 1. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 
1) ukończyła 18. rok życia; 

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; 

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: 

1) po wodach śródlądowych; 

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. 

 

§ 7. 1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która: 
1) posiada patent jachtowego sternika morskiego; 

2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym 

czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości 

kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba 

powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch 

portów pływowych. 

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 460 

2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych 

i morskich. 

 

 

 

http://obozyzeglarskie.com/linki/uprawnienia-zeglarskie/rozporzadzenie-minister-sportu-z-dnia-09042013-w-sprawie-uprawiania-turystyki-wodnej/
http://obozyzeglarskie.com/linki/uprawnienia-zeglarskie/rozporzadzenie-minister-sportu-z-dnia-09042013-w-sprawie-uprawiania-turystyki-wodnej/
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UPRAWNIENIA MOTOROWODNE  

 

§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 
1) ukończyła 14. rok życia; 

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych: 

1) po wodach śródlądowych; 

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm 

od brzegu, w porze dziennej. 

3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika 

do 60 kW. 

 

§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 
1) ukończyła 18. rok życia; 

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; 

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych: 

1) po wodach śródlądowych; 

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. 

 

§ 10. 1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która: 
1) posiada patent motorowodnego sternika morskiego; 

2) po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym 

czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości 

kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości 

kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 

dwóch portów pływowych. 

2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach 

śródlądowych i morskich. 
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PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO 

 
Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie 
jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień. 

I.      Wiedza teoretyczna: 

1         Przepisy 

1.1     Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: 

- wybrane definicje, 

- prawo drogi, 

- sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, 

- znaki żeglugowe, 

- ogólne przepisy bezpieczeństwa, 

- wypadki i awarie – zasady postępowania, 

- przepisy lokalne. 

1.2     Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe. 

1.3     Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie. 

1.4     Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego. 

2         Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze 

2.1     Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację. 

2.2     Kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji. 

2.3     Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego. 

2.4     Małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240. 

2.5     Zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi. 

2.6     Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne. 

2.7     Zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego. 
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3         Teoria żeglowania 

3.1     Wiatr rzeczywisty i pozorny. 

3.2     Kursy jachtu względem wiatru. 

3.3     Siły działające na jacht. 

3.4     Zawietrzność i nawietrzność jachtu. 

3.5     Współpraca żagli. 

3.6     Działanie miecza i steru. 

3.7     Stateczność i pływalność jachtu. 

4         Locja 

4.1     Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego. 

- informacje o korycie rzeki, 

- żegluga na rzece, 

- oznakowanie szlaku, 

- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz. 

4.2     Elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich: 

- oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA). 

5         Ratownictwo 

5.1     Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: 

- osobiste środki wypornościowe: rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, 

- inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, 

- żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi, 

- zasady zachowania się po wywrotce jachtu, 

- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, 

- podstawy pomocy przed medycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie, 

- zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych. 

5.2     Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: 

- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacji, 
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- ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego, 

- sygnałowe środki ratownicze. 

6         Teoria manewrowania 

6.1     Zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku. 

6.2     Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu. 

6.3     Znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych. 

7         Meteorologia 

7.1     Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta. 

7.2     Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych. 

7.3     Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania. 

7.4     Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach. 

7.5     Podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody. 

 

II.      Umiejętności praktyczne 

 

1         Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego 

- taklowanie jachtu, klar jachtu, 

- obsługa żagli (w tym sposoby refowania), 

- obsługa osprzętu i podst. urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa, 

- zasady cumowania jachtu, 

- umiejętność wiosłowania i pagajowania, 

- obsługa silnika przyczepnego, 

- umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, 

- przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli. 



 

Szkoła żeglarstwa   Szekla   ul. Legnicka 7    80-150 Gdańsk   Poland      www.ObozyZeglarskie.com          e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com      tel. +48 53 17 711 10 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 

 
 

Strona | 7 

2         Prace bosmańskie 

- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, 

- podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia. 

3         Manewry pod żaglami. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m 

pod żaglami: 

3.1     manewry podstawowe: 

- zwrot przez sztag, 

- zwrot przez rufę, 

- odejście od nabrzeża, 

- dojście do nabrzeża, 

- alarm „człowiek za burta”. 

3.2     manewry dodatkowe: 

- stawanie w dryf, 

- dojście do boi, 

- odejście od boi, 

- stawanie na kotwicy, 

- zejście z kotwicy, 

- refowanie. 

4         Manewry na silniku. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 

5,5m na silniku: 

4.1     manewry podstawowe: 

- odejście od nabrzeża, 

- dojście do nabrzeża, 

- alarm „człowiek za burtą”. 

4.2     manewry dodatkowe: 

- dojście do boi,- odejście od boi,- holowanie pojedynczego jachtu.5         Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami. 
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BUDOWA I OBSŁUGA JACHTU 

1. Charakterystyka i podział jachtów żaglowych 

Jachtami nazywa się jednostki pływające, służące wyłącznie do celów sportowych i turystycznych. 

Ze względu na kryterium głównego źródła napędu wyróżnia się jachty: motorowe, motorowo- żaglowe , żaglowo – motorowe oraz żaglowe. Za 

jacht motorowy uważa się taki, którego głównym źródłem napędu jest silnik, natomiast za jacht żaglowy uważa się taki, którego głównym 

źródłem napędu są żagle.  

Główny rodzaj napędu to taki, przy którego użyciu jacht jest w stanie uprawiać żeglugę i wykonywać wszystkie niezbędne do tego celu manewry 

na akwenach i w warunkach atmosferycznych określonych w dokumentach bezpieczeństwa jachtu. 

Ze względu na rejony żeglugi określone przez przepisy polskie w zakresie bezpieczeństwa można pogrupować jachty na jednostki 

uprawiające: 

- żeglugę na akwenach treningowych 

- żeglugę osłoniętą 

 - żeglugę przybrzeżną 

- żeglugę pełnomorską 

- żeglugę oceaniczną 
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Biorąc pod uwagę przeznaczenie jachtów, podzielić je można na: 

-jachty regatowe 

-jachty turystyczno – regatowe 

-jachty turystyczne 

-jachty przeznaczone do szkoleni 

 

2. Kadłub jachtu i jego wyposażenie 

Podstawową częścią konstrukcyjną jachtu jest kadłub. Patrząc w kierunku dziobu, po 
prawej stronie znajduje się prawa burta, po lewej – lewa burta. Tylną część nazywamy 
rufą, a przestrzeń, pomiędzy rufą a dziobem – śródokręciem. Spód kadłuba nazywamy  
dnem. Najniższe miejsce kadłuba, pomiędzy podłogą a poszyciem nazywamy zęzą. Wykorzystywane jest często do składania balastu, montowania 
zbiorników na wodę, paliwo, itp. Oglądając kadłub jachtu na wodzie wyróżnia się część nadwodną i część podwodną.  
 
Pokład to wodoszczelne pokrycie kadłuba.  
Wgłębienie w pokładzie przeznaczone dla sternika z załogą nazywamy kokpitem.  
We wnętrzu jachtu znajdują się: 
forpik – dziobowy przedział kadłuba 
mesa – pomieszczenie mieszkalne dla załogi,  
achterpik – rufowy przedział kadłuba 
kubryk – wieloosobowe pomieszczenie mieszkalne 
kambuz – kuchnia jachtowa 
 
 
kabina nawigacyjna – pomieszczenie przeznaczone do pracy przy mapach, obliczeń, 
nawigacji 
kingston – toaleta 
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Ster – nadaje jachtowi sterowność. Oznacza to, że jacht ma zdolność ukierunkowanego 
przemieszczania się po wodzie nawet w przypadku, gdy fale i wiatr są temu przeciwne. Na jachtach występuje wiele konstrukcji sterów, które różnią się 
zasadniczo budową płetwy sterowej, sposobem jej zamocowania i położeniem osi obrotu. Urządzenia samosterujące służa do automatycznego 
utrzymywania jachtu na kursie pod stałym kątem do wiatru pozornego. 
 
Szkielet kadłuba to wszystkie część nadające kadłubowi kształt i wytrzymałość. Szkielet składa się z: 
- zestawu trzonowego 
 -wiązań poprzecznych 
- wiązań podłużnych 
- wiązan pionowych oraz wzmocnień 
 
Zestaw trzonowy tworzy stępka ( kil) czyli główna belka konstrukcyjna jachtu. Nad nią często znajduje się nadstępka, czyli kilson. W części dziobowej kadłuba 
stępka jest połączona z belką pionową lub pochyła zwaną dziobnicą ( stewa dziobową), a wcześni rufowej z belką zamykającą konstrukcję kadłuba od strony 
rufy, zwaną tylnicą ( stewa rufową) lub pawężą. 
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Ze względu na konstrukcję i przeznaczenie dzielimy jachty na mieczowe i balastowe 
 
 
 

Jachty mieczowe 
Zachowują one stateczność kształtu, posiadają wysuwany miecz. Stosowane są głównie w 
żegludze śródlądowej.  
Miecz – ruchoma płyta wykonana z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu 
zwiększająca opór boczny jachtu. Miecz porusza się w skrzynce mieczowej umieszczonej 
przeważnie w osi symetrii jachtu. W stępce i nadstępce wycinana jest szczelina, przez którą miecz wysuwany jest poniżej dna jachtu. Miecz 
przeważnie umieszczany jest w osi symetrii jachtu. Ze względu na swoją lekkość, możliwość ograniczenia do minimum zanurzenia kadłuba, 
niezatapialność i prostotę konstrukcji, jachty mieczowe są głównie stosowane w żegludze śródlądowej. 
 
 
 
Jachty balastowe (kilowe) 

Zachowują stateczność ciężaru, posiadają balast zamocowany na dnie kadłuba. 

Stosowane głównie w żegludze morskiej.  

Balast – jest to masa zamocowana na dnie kadłuba, która powoduje obniżenie środka 

ciężkości, co w rezultacie zwiększa stateczność jachtu. Wielkość i sposób rozmieszczenia balastu oraz jego zamocowania zależy przede 

wszystkim od kształtu i rozmiarów kadłuba 

Jachty balastowo-mieczowe są kombinacją poprzednich rozwiązań 
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3. Wyposażenie i osprzęt jachtu żaglowego 
 

Osprzęt jachtu żaglowego to urządzenia stosowane na pokładzie i drzewcach, służące do mocowania olinowania lub ożaglowania jachtu. Dzieli 

się on na ruchomy (takielunek) i stały.  

Do osprzętu stałego zaliczamy: maszty, olinowanie stałe oraz drobny osprzęt pokładowy. 

 Maszty 

Główny maszt to grotmaszt i w większości rodzajów osprzętu żaglowego dwumasztowego stoi na pierwszym miejscu od dziobu, drugi maszt to 

bezanmaszt. Jeżeli pierwszy maszt jest niższy, nazywany jest fokmasztem, drugi grotmasztem, a trzeci bezanmasztem. Dolny koniec masztu to 

pięta umieszczona w gnieździe, górny - top, drzewce masztu na całej swojej długości nazywa się kolumną. Salingi to rozpórki, które 

zwiększają kąt między olinowaniem stałym a osią masztu. Część masztu powyżej salingu nazywa się stegną. Maszt może być na stałe 

zamocowany w opętniku lub ruchomo w cęgach. 

 Olinowanie stałe 

 

Sztagi i achtersztagi są to liny utrzymujące maszt w płaszczyźnie podłużnej jachtu. Wanty natomiast podtrzymują i usztywniają maszt w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii kadłuba. 
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Drobny osprzęt 

1. Knagi - służą do mocowania (obkładania lin) 

2. Kipy - metalowe lub drewniane oczka mocowane do pokładu i służące do przeprowadzania przez nie szotów żagli 

3. Kabestany - urządzenia wspomagające wybieranie lin (szotów, fałów). Działają na zasadzie kołowrotu w postaci windy (wyciągarki) o osi 

pionowej lub poziomej. Dają wielokrotne przełożenie siły. 

 4. Podwięź burtowa i sztagownik - okucia metalowe służące do przymocowania lin olinowania stałego do kadłuba, przymocowane na stałe do 

elementów szkieletu. 

5. Ściągacz - służy do łączenia końców lin olinowania stałego z podwięziami czy sztagownikami oraz do regulacji naprężenia olinowania. 

6. Poler lub pachołek - słupek na trwale mocowany do pokładu w dziobowej części jachtu, służący do mocowania lin na pokładzie, 

wykorzystywanych do cumowania, kotwiczenia lub holowania. 

7. Półkluza lub kluza - metalowe okucie od góry otwarte lub zamknęte, słuzy do prowadzeniacum i lin kotwicznych, umieszczone po obu 

stronach kadłuba na dziobie i rufie. 
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Osprzęt ruchomy 

 czyli takielunek. Składają się na niego: omasztowanie ruchome (bomy, gafle, reje, flagsztok), olinowanie ruchome, żagle oraz drobny osprzęt 

żaglowy. 

 Omasztowanie ruchome. 

Bomem - nazywa się drzewce 

mocujące dolny lik żagla (należy na 

niego uważać zwłaszcza podczas 

zwrotów, gdyż niechcący może się 

przyczynić do naszego wypadnięcia 

za burtę lub spowodować inne 

uszkodzenia - zwłaszcza głowy). 

Gafel - to drzewce usztywniające 

lik górny żagla gaflowego i 

opierające sie gradą o maszt. 

Reja - to poziome drzewce, służące 

do mocowania górnych lików żagli 

(bardzo efektownie wyglądają 

zwłaszcza na wielkich żaglowcach). 

Flagsztok - to drzewce na których 

zawieszana jest bandera. 
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 Olinowanie ruchome 

Są to liny służące do manewrowania żaglami oraz do poruszania niektórymi częściami osprzętu. Do olinowania ruchomego zaliczamy: fały, 

szoty, halsy, szkentle, topenanty, obciągacze bomu, oraz liny pomocnicze: cumy i szpringi. 

 

Fały - wszelkiego rodzaju liny służące do podnoszenia żagli lub innych ruchomych części osprzętu. Przeciwieństwem fałów są kontrafały. 

Szoty - liny służące do manewrowania żaglami tj. ustawiania  żagli w żądanym położeniu. 

Hals - to lina naciagająca róg halsowy żagla. 

Szkentla - to lina naciagająca róg szotowy żagla. 

Topenantę - stosuje się na jachtach z ożaglowaniem trójkątnym. Jest to lina przytrzymująca nok bomu i w razie potrzeby unosząca go do góry. 

Obciągacz bomu - to linka działająca w kierunku przeciwnym niż topenanta. 

 

Olinowanie ruchome 

Do cumowania, unieruchomienia jachtu przy nabrzeżu w porcie służą cumy, szpringi i muringi. Lina biegnąca od dziobu jachtu do przodu to 

cuma dziobowa, lina biegnąca od rufy jachtu do tyłu to cuma rufowa. 

Szpring dziobowy to lina biegnąca od dziobu w kierunki rufy, szpring rufowy to lina biegnąca od rufy w kierunku dziobu. Muring to lina służąca 

do cumowania jachtu do nabrzeża, gdzie jeden koniec muringu zamocowany jest do nabrzeża a drugi do zatopionego w wodzie obciążenia. 
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 Drobny osprzęt żaglowy 

- knagi –służące do mocowania lin 

- kipy – metalowe albo drewniane oczka /bloczki mocowane do pokładu, a służące do przeprowadzania przez nie szotów żagli 

- kausze – metalowe chomątka o kształcie kroplowym umieszczone w okolicach lin, a chroniące przed ich przetarciem 

- kabestany – urządzenia wspomagające w postaci windy ( wciągarki) o osi pionowej do wybierania szotów i fałów, łańcuchów i lin kotwicznych 

- bloki – służą do zmiany kierunku siły potrzebnej do wybierania żagli 

- krętliki – połączenie osiowe, np. szelki z ogniwami, umożliwiające ich wzajemny obrót 

- raksy i karabińczyki – służą do zamocowania przedniego liku sztaksla do sztagu 

-ściągacz – służy do łączenia końców lin olinowania stałego z podwięziami czy sztagownikami oraz do regulacji naprężenia olinowania 

- poler lub pachołek – słupek trwale mocowany do pokładu w dziobowej części jachtu, służący do mocowania lin na pokładzie, 

wykorzystywany do cumowania, kotwiczenia lub holowania 

- półkluza lub kluza – metalowe ukucie od góry otwarte lub zamknięte, stosowane w celu odpowiedniego przeniesienia dużych sił powstających 

na linach podczas czynności cumowania, kotwiczenia lub holowania, umieszczone po obu stronach kadłuba na dziobie i rufie 

- kotwice 

- urządzenia do wybierania lin i podnoszenia kotwic 

- elementy pokładu i kadłuba ( półkluzy, kluzy i polery) 
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Budowa żagla 

 

Żagiel to płat tkaniny z tworzywa sztucznego, na który działa wiatr wywołując powstawanie siły aerodynamicznej. Każdy żagiel uszyty jest z 

brytów (pasów tkaniny). Brzegi żagla to liki - przy maszcie jest lik przedni, przy bomie lik dolny, z tyłu lik wolny (tylni). Refbanta to 

wzmocniony pas żagla umożliwiający dzięki remizkom z przewleczonymi przez nie refsejzingami refowanie (zmniejszanie) powierzchni żagli. 

Remizka to okucie wzmacniające otwór w żaglu. Refsejzingami (reflinkami) nazywa się linki służące do obwiązywania zrefowanej części żagla 

do bomu. 

 

Budowa żagla 

 

Nazewnictwo żagli:  

1)Bezan –ostatni żagiel na jachcie stawiany za grotem 

2)Grot – główny żagiel na jachcie, najczęściej największy  

3)Fok –żagiel przedni usytuowany bliżej dziobu niż grot, najczęściej jest to żagiel trójkątny sztakslowy 

4)Kliwer –drugi sztaksel dziobowy licząc od masztu  

5)Latacz– trzeci sztaksel dziobowy licząc od masztu 
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Typy ożaglowania 
 

     

ket slup sluter jol kecz 

     

kuter bermudzki kuter gaflowy 
kecz sztakslowy 

(Va Marie) 
szkuner gaflowy 

szkuner sztakslowy 

(Zawisza Czarny) 
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WIADOMOŚCI O JACHTACH MIECZOWYCH 
 

Jacht mieczowy to  łódź żaglowa wyposażona w miecz osadzony w skrzynce mieczowej. Jachty tego typu żeglują głównie po wodach 

śródlądowych ze względu na niższą dzielność oraz stateczność poprzeczną w porównaniu z jachtami balastowymi lub balastowo-

mieczowymi. Powszechnie uważa się, że jachty mieczowe są wywracalne, ale niezatapialne. 

 

Do grupy jachtów mieczowych zalicza się większość żaglówek powszechnie spotykanych na śródlądziu, jak np. klasa Omega. Sposób 

mocowania oraz system obsługi zależy od rodzaju miecza (np. szybrowy, obrotowy). Od kształtu miecza zależy hydrodynamiczna sprawność 

jednostki. Jachty mieczowe ze względu na brak balastu są znacznie lżejsze od balastowych czy balastowo-mieczowych. Zazwyczaj wiąże się to z 

mniejszym zanurzeniem, ale i mniejszą statecznością poprzeczną. 

Kokpit na jachcie mieczowym przeznaczony jest dla załogi, która może w nim zajmować miejsca siedzące. Na jachtach mieczowych ( nie 

kabinowych) zazwyczaj występuje kokpit nieodpływowy, chroniony przed wlewaniem wody z pokładu przez falochron.  

Kokpit nieodpływowy jest częścią kadłuba nie pokrytą pokładem. Dno kokpitu jest umieszczone poniżej linii zanurzenia jachtu.  

Gretingiem nazywa się ażurową podłogę układaną na dnie kokpitu. Greting wykonuje się z listew drewnianych. 

Na jachcie mieczowym stosowane są urządzenia sterowe wyposażone w stery ruchome zawieszone na pawęży. Sterowanie następuje za pomocą 

rogatnicy lub rumpla. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miecz_%28%C5%BCeglarstwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_%C5%BCaglowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielno%C5%9B%C4%87_morska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stateczno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_balastowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_balastowo-mieczowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_balastowo-mieczowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Omega_%28klasa_jacht%C3%B3w%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_balastowo-mieczowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stateczno%C5%9B%C4%87
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odbijacz – rodzaj  
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Wyposażeniem ruchomym jachtu mieczowego mogą być: 

 Wiosło z dulką,  

 Pagaj – wiosło kanadyjskie,  

 bosak – drzewiec zakończony metalowym hakiem,  

 czerpak – do wybierania wody 

 poduszki z tworzywa sztucznego lub gumy zawieszana na burcie jachtu w celu zabezpieczenia jego poszycia przed otarciem 

 krzyżak – podpórka bomu lub położonego masztu,  

 
 

 

Różne sposoby mocowania miecza: 

Kształt i sposób mocowania miecza w skrzyni: 

   

miecz obrotowy  

na sworzniu 

miecz obrotowy  

mocowany na wasie 
miecz szybrowy 
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WIADOMOŚCI O JACHTACH BALASTOWYCH 

 

Najprostszym typem balastu jest balast wewnętrzny składający się z ruchomych kostek metalowych ( prosiaków) ułożonych w zęzie. W 

jachtowych konstrukcjach zastąpił go z czasem balast zewnętrzny.  

W zależności od kształtu oraz sposobu zawieszenia balastu rozróżnia się następujące rodzaje balsastów: falszkil, bulbkil oraz finkil.  

Falszkil to balast stanowiący część kadłuba jachtu w kształcie pionowej płetwy.  

Bulbkil to balast bryłowy zawieszony na płaskiej płetwie przytwierdzonej do dna jachtu.. 

Finkil to balast zamocowany na oprofilowanej płetwie stanowiącej rodzaj płata lotniczego o profilu symetrycznym, związanego z dnem. 

Balast przymocowuje się za pomocą sworzni balastowych, które przechodzić mogą przez stępkę o denniki. 

Kokpit jachtu balastowego jest odpływowy. 
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-- Kil płytowy tzw. finkil jachtu turystycznego. Balast umiejscowiony w najniższej części 

finkila. Kil dwupłetwowy, przeznaczony dla jachtów na wody pływowe. Przy odpływie jacht 

staje na płetwach balastowych i ostrodze steru. 

 

-- Kil oceanicznego jachtu turystycznego. Ten kształt kila utrzymywał się b. długo w 

budownictwie jachtowym.  Podobny kształt kila miał polski jacht Otago,  uczestnik 

pierwszych regat Whitbread. 

 

-- Kil oceanicznego jachtu regatowego z lat 60-70. Podobny kształt części podwodnej ma 

jacht Copernicus, drugi  polski uczestnik pierwszych regat Whitbread 
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TEORIA ŻEGLOWANIA 

 

Pojęcia podstawowe 

Teoria żeglowania zajmuje się związkami zachodzącymi między poruszającym się jachtem żaglowym a kierunkiem wiejącego wiatru i 

działaniem tego wiatru na żagle (aerodynamika), oraz działaniem sił na poruszający się kadłub w wodzie (hydrodynamika). 

KIERUNKI I RODZAJE WIATRÓW 

Wiatr rzeczywisty (WR) jest to ruch powietrza wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu w odniesieniu do 

nieruchomego jachtu 

Wiatr własny (WW) jest to względny ruch powietrza wynikający z poruszania się (przy pogodzie bezwietrznej). Prędkość jego jest równa 

prędkości poruszającego się obiektu, lecz jego kierunek jest przeciwny. 

Wiatr pozorny (WP) jest to wypadkowa WR i WW 
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Kurs jachtu określamy zawsze względem wiatru pozornego. Wszystkie rodzaje kursów obrazuje poniższy rysunek. 
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BAJDEWIND – kurs podczas którego wiatr wieje z kierunków pomiędzy linią wyznaczoną przez kąt martwy, a trawersem jachtu (tj. kierunek 

prostopadły do płaszczyzny symetrii jachtu. 

PÓŁWIATR – kurs, którego wiatr wieje z kierunku równolegle do trawersu jachtu, 

BAKSZTAG – kurs podczas którego wiatr wieje z kierunków od rufy do trawersu jachtu, 

FORDEWIND – kurs, podczas którego wiatr wieje od rufy 

KĄT MARTWY – zbiór kierunków dla których żegluga nie jest możliwa, żagle „wybrane” nie chcą pracować 

Kursy ostre – (bajdewind i półwiatr) generalnie o kursach ostrych mówimy kiedy płyniemy „do wiatru” 

Kursy pełne – (baksztag i fordewin) generalnie o kursach ostrych mówimy kiedy płyniemy „z wiatrem” 

Hals – pojęcie to jest określeniem strony, z której względem jachtu wieje wiatr. Na kursie fordewind o tym jakim halsem płynie jacht 

decyduje położenie głównego żagla czyli w naszym przypadku grota. Jacht płynący lewym halsem ma grota na prawej burcie, a jacht płynący 

prawym halsem na lewej burcie. 
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Ostrzenie i odpadanie: 

 

OSTRZENIE – jest to skręcanie do linii 

wiatru lub inaczej zmiana kursu z 

pełniejszego na ostrzejszy (zmiana kursu w 

kierunku od fordewindu do bajdewindu) 

ODPADANIE – jest to skręcanie od linii 

wiatru lub inaczej zmiana kursu z 

ostrzejszego na pełniejszy (zmiana kursu w 

kierunku od bajdewindu do fordewindu) 
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Odczuwalny wiatr pozorny: 
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Zmiana WP przy zwiększeniu siły WR.                  Zmiana WP przy zwiększeniu 

WP wieje zawsze ostrzej od WR, 

- Dla kursów ostrych aż do baksztagu 

prędkość WP jest zawsze większa od prędkości WR, 

- Na kursie fordewind WR i WP działają wzdłuż jednej linii w przeciwnych kierunkach stąd wyraźny spadek odczuwalnej siły wiatru. 
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Nawietrzność i zawietrzność 

równoważenie żaglowe jachtu – występuje wtedy, gdy jacht płynie ustalonym kursem (bez tendencji do skręcania) ze sterem w pozycji '0'. 

Czyli płetwa sterowa ustawiona jest w diametralnej jachtu. Uzyskuje się taki stan poprzez odpowiednie ustawienie żagli. Gdy nie można uzyskać 

stabilnego kursu ze sterem w pozycji '0' poprzez odpowiednie ustawienie żagli i jacht wykazuje tendencje do ostrzenia bądź odpadania. 

Mówimy, że jacht jest nawietrzny (ostrzy) lub zawietrzny (odpada). 

  

Nawietrzność - jeżeli przesuniemy środek ożaglowania w stronę rufy lub 

środek bocznego oporu w stronę dziobu powstanie moment obrotowy 

wywołujący skręt jachtu w stronę wiatru - jacht stanie się nawietrzny. 

Nawietrzność wywołuje: 

• wyluzowanie lub zrzucenie foka 

• przegłębienie dziobu  

• podniesienie płetwy sterowej 

• wybranie grota 

• pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku rufy 
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Zawietrzność - jeżeli przesuniemy środek ożaglowania do przodu lub środek bocznego oporu do tyłu, powstanie moment obrotowy wywołujący 

skręt jachtu od wiatru - jacht stanie się zawietrzny. 

Zawietrzność wywołuje: 

• wyluzowanie lub zrzucenie grota 

• przegłębienie rufy 

• podniesienie miecza 

• wybranie foka 

• pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku dziobu 

 

  

Położenie środka bocznego oporu i środka ożaglowania nie jest stałe, zmienia się wraz ze wzrostem siły wiatru i prędkości. Dla nowoczesnych 

jachtów zwiększenie przechyłu również wywołuje wzrost nawietrzności. Mniejsze jachty projektuje się przeważnie tak, aby były nieznacznie 

nawietrzne - ułatwia to ostrzenie jachtu przy szkwałach podczas kursów ostrych. 

 

 

 

 



 

Szkoła żeglarstwa   Szekla   ul. Legnicka 7    80-150 Gdańsk   Poland      www.ObozyZeglarskie.com          e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com      tel. +48 53 17 711 10 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 

 
 

Strona | 37 

ŚRODEK OŻAGLOWANIA 

 

Środek ożaglowania (ŚO) - to punkt, w którym 

zaczepiona jest siła aerodynamiczna. Znajduje się on w 

geometrycznym środku żagla. 

Dla żagla trójkątnego prowadzimy dwusieczne kątów i 

w miejscu ich przecięcia jest SO 

Dla żagla czworokątnego prowadzimy przekątne 

czworokąta, powstają wtedy 4 żagle trójkątne; 

wyznaczmy ich środki a następnie po odpowiednim ich 

połączeniu znajdujemy SO 
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Dla jednostki o dwóch żaglach postępujemy następująco: 

1. Wyznaczamy środek każdego żagla osobno 

2. Łączymy środki ze sobą 

3. Rysujemy dwie proste równoległe do siebie i do masztu przechodzące przez środki 

poszczególnych żagli 

4. Na pierwszej prostej odkładamy w górę tyle jednostek ile m² wynosi powierzchnia drugiego 

żagla 

5. Na drugiej prostej odkładamy w dół tyle jednostek ile m² wynosi powierzchnia pierwszego 

żagla 

6. Łączymy wyznaczone punkty prostą 

7. Punkt przecięcia się tej prostej i prostej łączącej środki ożaglowania pojedynczych żagli jest 

środkiem ożaglowania dwóch żagli 
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KLAR NA JACHCIE 
 

 

Wygląd jachtu świadczy o załodze a wygląd załogi świadczy o jachcie. 

 

• Jacht sklarowany oznacza: poskładane i zbuchtowane liny, zmarlowane i uporządkowane 

żagle, porządek na pokładzie i pod nim, umyty pokład, itd…. 

• Czego nie należy robić na jachcie: stać z rękoma w kieszeni, moczyć rąk albo nóg, wlec 

za burtą odbijaczy i lin, gwizdać na pokładzie, itd… 

• Co powinno się robić: okazywanie szacunku kapitanowi, załogi stojące w porcie powinny 

pomagać jachtom wchodzącym do portu, przechodząc przez inny jacht idziemy wokół 

masztu, ucho swojej cumy na polerze umieszczamy pod cudzymi cumami. 

• Wchodząc pierwszy raz na jacht sprawdzamy jego stan techniczny oraz wyposażenie. 
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TEORIA MANEWROWANIA 
 
 
 
 

 

ZWROT PRZEZ SZTAG 

 

Zwrot ten polega na przejściu linii wiatru z kursu bejdewind 

jednego halsu do kursu bejdewind drugiego halsu. Płynąc 

bejdewindem jednego halsu ostrzymy do linii wiatru. W chwili gdy 

fok przestaje pracować, wydajemy komendę” lewy/prawy foka szot 

luz”, dziób przechodzi linię wiatru i łódka zaczyna odpadanie.. 

Wydajemy komendę „prawy/lewy foka szot wybierz” i 

utrzymujemy kurs. Znajdujemy się na kursie bejdewind drugiego 

halsu. 

 

Obejrzyj tu: 

http://www.youtube.com/watch?v=LBeit7nxtK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LBeit7nxtK8
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ZWROT PRZEZ RUFĘ 

 

Zwrot ten polega na przejściu linii wiatru z kursu baksztag 

jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu. Płynąc 

baksztagiem jednego halsu powoli odpadamy i w kursie 

fordewind wybieramy talię grota. Gdy łódka zaczyna 

przechodzić linię wiatru rufą, wydajemy komendę na 

wybieranie najpierw nawietrznego szota foka, jednocześnie 

sternik luzuję talię grota i wykonuje kontrę sterem w pełni 

baksztagu drugiego halsu. 

 

Obejrzyj tu: 

http://www.youtube.com/watch?v=0zUT4XBO4do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0zUT4XBO4do
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PODEJŚCIE DO BOI 

 

Manewr polega na zatrzymaniu jachtu przed boją w celu przycumowania 

jachtu. Może on zostać wykonany z dowolnego kursu jachtu jednak łatwiej 

wykonać go przy kursach pełniejszych, np. półwiatr, baksztag. Manewr ten 

polega na gwałtownym ''skręceniu'' w stronę boi, gdy ta znajduje się na 

trawersie, czyli gdy boja znajdzie się na prostej pokrywającej się z 

kierunkiem wiatru i wyluzowania żagli. Odległość w której będziemy 

wykonywać ''skręt'' należy ocenić mając na uwadze inercję jachtu (masę 

jachtu, siłę wiatru i falowanie). Jacht powinien stanąć w linii wiatru przed 

boją. 
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ODEJĆIE OD BOI 

 Wystawiamy foka na wiatr i luzujemy cumę dziobową 

 wychylamy ster zgodnie z pracą foka 

 Gdy odejdziemy na wybrany hals oddajemy cumę dziobową,  

 wybieramy żagle do pracy 

 

 

 

 

 

 

STAWANIE W LINII WIATRU 
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 Ostrzymy do bajdewindu a później do linii wiatru 

 Kiedy żagle przestaną pracować wydajemy komendę  ŻAGLE LUZ 

 Następnie ustawiamy jacht idealnie pod wiatr 

BIEG WSTECZNY 

 Czekamy, aż jacht się zatrzyma 

 Wydajemy komendę GROT lewo / prawo NA WIATR 

 

 

 

 
 

 
CZŁOWIEK ZA BURTĄ 
 
 
Przed wykonaniem manewru (lub równocześnie) rzucamy człowiekowi za burtą koło lub kamizelkę ratunkową. Następnie wykonujemy jeden z dwóch 
poniższych manewrów: 
 
 
 
 
ÓSEMKA SZTAGOWA 
Odpadamy (gdy człowiek wypadł w bajdewindzie) lub ostrzymy (gdy wypadł w baksztagu) do półwiatru i płyniemy tym kursem ok. 20 - 30m. Następnie 
ostrzymy do bajdewindu i wykonujemy zwrot przez sztag, po którym odpadamy i znowu ostrzymy tak, aby człowiek znalazł się na naszym kursie w ostrym 
bajdewindzie. 
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PĘTLA RUFOWA 
Odpadamy (gdy człowiek wypadł w bajdewindzie) lub ostrzymy (gdy wypadł w baksztagu) do półwiatru i płyniemy tym kursem ok. 20 - 30m. Następnie 
odpadamy do baksztagu i wykonujemy zwrot przez ryfę, po którym ostrzymy tak aby człowiek znalazł się na naszym kursie w ostrym bajdewindzie. 
 
Do człowieka podchodzimy w ostrym bajdewindzie na wyluzowanych żaglach. Przy małych jednostkach typu Omega podejmujemy człowieka z burty 
nawietrznej, natomiast przy większych jachtach do strony burty zawietrznej. 
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Obejrzyj tu: 
http://www.youtube.com/watch?v=ljZGs_QZmLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ljZGs_QZmLA
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KOMENDY ŻEGLARSKIE 

  

POLECENIE, ODPOWIEDŹ, MELDUNEK 

Przykład: 

  

1. POLECENIE: Przygotuj cumę dziobową do podania na keję! 

  

2. ODPOWIEDŹ: Jest przygotuj cumę dziobową do podania na keję. 

  

3. MELDUNEK: Cuma dziobowa do podania na keję klar. 
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Stawianie żagli 
  
1. Polecenie  
- „Przygotuj grota / foka do stawienia" Odpowiedź „Jest przygotuj grota / foka do stawienia" 
Meldunek: „Grot/fok do stawiania klar" 
 2. Komenda  
- „Grot / fok góra (staw)" Odpowiedzi „Jest grot / fok góra (staw)", 
Meldunek: „Fał grota / foka obłożony", „Grot / fok po stawieniu klar" 
  

 

Zrzucanie żagli 
1. Polecenie  
- „Przygotuj grota / foka do zrzucenia" Opowiedź „Jest przygotuj grota / foka do zrzucenia"  
Meldunek: „Fok / grot do zrzucenia klar" 
 2. Komenda wykonawcza 
„Fok / grot dół (precz)" Odpowiedź „Jest fok / grot dół  
Meldunek: "Fok/ grot po zrzuceniu klar" 
Wybieranie żagli  
  
1. Komenda maksymalnego wybrania 
-„Prawy / lewy foka szot wybierz" Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot wybierz" 
 2. Komenda optymalnego wybrania 
- „Prawy / lewy foka szot wybieraj" Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot wybieraj" 
  

Luzowanie żagli  
  
1. Komenda całkowitego luzowania 
- „Prawy / lewy foka szot luz" Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot luz" 
 2. Komenda optymalnego luzowania 
- „Prawy / lewy foka szot luzuj" Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot luzuj" 
 3. Komenda przerzucenia foka na stronę przeciwną niż grot („na motyla") 
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- „Lewy / prawy foka szot wybieraj, prawy / lewy foka szot luzuj. Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot wybieraj, prawy / lewy foka szot luzuj." 
 4. Komenda wystawienia żagli na stronę nawietrzną i powrót na stronę zawietrzną 
- „Fok, grot lewo / prawo na wiatr" Odpowiedź „Jest fok, grot lewo / prawo na wiatr" 
- „Fok luz, prawy / lewy foka szot wybieraj" 
  
 
 
Pagaje 
  
Komendy: 
"Przygotować pagaje" "Pagaje chwyć" "Obie naprzód" "Pagaje" 
„Lewa / prawa naprzód" „Pagaje" 
„Lewa / prawa naprzód, prawa / lewa wstecz" „Pagaje" 
„Lewa / prawa wstecz, prawa / lewa naprzód" „Pagaje" „Obie wstecz" „Pagaje" „Hamuj" „Pagaje złóż" 
  
Ster 
Komenda: 1." Ster zero" Odpowiedź „Jest ster zero" 
Komenda: 2. „ Ster lewo / prawo" Odpowiedź „Jest ster lewo / prawo" 
Komenda: 3. „Ster lekko lewo / prawo" Odpowiedź „Jest ster lekko lewo / prawo" 
Komenda: 4. „Ster lewo / prawo na burt" Odpowiedź „Jest ster lewo / prawo na burt" 
Komenda: 5. „Sternik tak trzymaj" Odpowiedź „Jest sternik tak trzymaj" 
  
Desant 
  
Komenda: "Człowiek na pokład"  Odpowiedź „Jest człowiek na pokład"   
Komenda: „Dziób/rufa prawo/lewo na wodę" Odpowiedź  „Jest dziób prawo/lewo na wodę" 
Komenda: Człowiek na keję (jak może)" Odpoweidź „Jest człowiek na keję" „Chroń dziób/burtę/rufę" 
  
Cumy 
  
1. Komenda: Przygotuj cumy / szpringi do oddania" Odpowiedź„ Jest przygotuj cumy / szpringi do oddania"  
Meldunek: Cuma rufowa / dziobowa / szpring do oddania klar" 
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2. Komenda: „ Przygotuj szpring rufowy / dziobowy / cumę na biegowo" Odpowiedź „ Jest przygotuj szpring rufowy / dziobowy / cumę na biegowo"  
Meldunek: „ Szpring rufowy na biegowo klar " 
  
3. Komenda: "Cumę / szpring dziobową (rufową) oddaj / luzuj / wybieraj / obłóż Odpowiedź „ Jest cumę ..."  
Komenda: „ Klar na cumach" Odpoweidź „Jest klar na cumach" 
Meldunek:  „Cuma dziobowa / rufowa klar" 
  
4. Komenda:  „Cuma rufowa / dziobowa / na boję / na keję" Odpowiedź „Jest na boję / na keję" 
  
5. Komenda: Wybierz luz na cumach / szpringach" Odpowiedź „Jest wybrać luz na cumach / szpringach"  
Meldunek: „Cuma / szpring obłożona na knadze (polerze) 
  

Zwrot przez sztag 
1. „Do zwrotu przez sztag" Odpowiedź „Jest do zwrotu przez sztag" 
2. „Lewy / prawy foka szot luz" Odpowiedź „Jest lewy / prawy foka szot luz 
3. „Prawy / lewy foka szot wybieraj" Odpowiedź „Jest prawy lewy foka szot wybieraj' 
  

Zwrot przez rufę 
  
1. Do zwrotu przez rufę" Odpowiedź „Jest do zwrotu przez rufę" 
2. „Lewy / prawy foka szot wybieraj" Odpowiedź  „Jest lewy / prawy foka szot wybieraj" 
3. „Prawy / lewy foka szot luzuj"  Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot luzuj" 
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 Manewr człowiek za burtą 

 
 „Alarm człowiek za burtą !" „Środki ratunkowe na człowieka" 
„Iksiński  oko na człowieka (melduj o położeniu i odległości od człowieka)"  
Komenda: „Żagle luz" Odpowiedź „Jest żagle luz" 
„Y  przygotuj się do podjęcia człowieka wzdłuż prawej / lewej burty" „Człowiek na pokład, udzielić człowiekowi pierwszej pomocy"  
Komenda: „Prawy / lewy foka szot wybieraj" Odpowiedź „Jest prawy / lewy foka szot wybieraj" 
  
 

Podejście do boi 
  
Omówienie: Podejdziemy do boi dziobem pod wiatr i podamy na nią cumę dziobową 
  
Wyznaczenie Jarek do bosaka , Felek do cumy dziobowej  
Polecenie: „Przygotować bosak" 
Odpowiedź: „Jest przygotować bosak" 
Polecenie: „Przygotować cumę dziobową" 
Odpowiedź: „Jest przygotować cumę dziobową" 
Polecenie: "Załoga na stanowiska" 
Komenda:  „Żagle luz" 
Odpowiedź: „Jest żagle luz" 
Polecenie: "Meldować o odległości od boi" 
Meldunek: „Boja w zasięgu bosaka / przy wantach 
Komenda: „Bosak na boję" 
Odpowiedź: "Bosak na boi" 
Komenda:  „Cuma na boję na biegowo" 
Odpowiedź: „Jest cuma na boję na biegowo"  
Meldunek:  „Cuma na boi " 
Komenda: "Cumę dziobową luzuj" 
Odpowiedź:  "Jest cumę dziobową luzuj" 
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Odejście od boi 
(na prawy/lewy hals) 
 Komenda: „Grot prawo / lewo na wiatr (sternik wychyla ster lewo) 
Odpowiedź: „ Jest grot prawo / lewo na wiatr 
Komenda:  „ Grot luz" 
Odpowiedź: „ Jest grot luz" 
Komenda: „ Cumę dziobową luzuj" (sternik wybiera grota i wychyla ster lekko prawo) 
Odpowiedź: „ Jest cumę dziobowa luzuj" 
Komenda: „ Prawy foka szot wybieraj" 
Odpowiedź : „ Jest prawy foka szot wybieraj" 
Meldunek: „ Koniec luzu na cumie dziobowej" 
Komenda: „ Cumę dziobową oddaj" 
Odpowiedź:  „ Jest cumę dziobową oddaj" 
Meldunek:  „ Cuma dziobowa oddana" 
  

Podejście do pomostu 
(gdy wiatr wieje wzdłuż pomostu) 
  
Omówienie „(. ..np. uwaga, będziemy podchodzili na żaglach prawą burtą)" Wyznaczenie stanowisk „Ewa na desant, Franek do cumy dziobowej, 

Michał do cumy rufowej, Agata do odbijaczy, Gosia do miecza" 
  
Polecenie: „Załoga na stanowiska" 
Polecenie: „Przygotuj odbijacze" 
Odpowiedź: „Jest przygotuj odbijacze" 
Polecenie: „Przygotuj cumę dziobową do podania na keję" 
Odpowiedź: „Jest przygotuj cumę dziobową do podania na keję" 
Meldunek: „Desant melduj o odległości do kei" 
Odpowiedź: „Jest melduj o odległości do kei" 
Meldunek: „Keja cztery metry (przed dziobem)" 
Komenda: „Odbijacze na prawą burtę" 
Odpowiedź: „Jest odbijacze na prawą burtę" 
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Meldunek: „Keja trzy metry (przed dziobem)" 
Komenda: „Żagle luz" (sternik wykłada ster lewo na burt) 
Odpowiedź: „Jest żagle luz" 
Meldunek: „Pomost w zasięgu" 
Komenda: „Człowiek na keję" 
Komenda: „Cuma rufowa na keję" 
Komenda: „Cuma dziobowa na keję" 
Komenda: „Cumę dziobową / rufową wybieraj (luzuj), cumę dziobową / rufową wybierz i obłóż" 
Komenda: „Klar na cumach (klar portowy / postojowy)" 
   
 
Odejście od pomostu (przy wietrze od strony pomostu, stojąc do niego dziobem) 
Omówienie manewru: „Będziemy odchodzili na żaglach, wypychając dziób lewo na wodę." „Jasiek i Zosia do grota, Piotrek do foka, Józek na 

desant, po postawieniu żagli Dorota do miecza, Ewa do cumy rufowej, Zuzia do cumy dziobowej." 
 Polecenie: " „Załoga na stanowiska" 
Polecenie: „Przygotuj żagle do stawienia" Odpowiedź „Jest przygotuj żagle do stawienia" 
Meldunek: „Grot do stawienia klar" 
Komenda: „Grot góra (staw)" Odpowiedź „Jest grot góra (staw)" 
Meldunek: „Fok do stawienia klar" 
Komenda: „Fok góra (staw)" Odpowiedź „Jest fok góra (staw)" 
Meldunek: „Fał grota obłożony" / „Fał foka obłożony" 
Komenda:  „Klar na fale grota" / „Klar na fale foka" Odpwoedź: „Grot / fok po stawieniu klar" 
Komenda: „Przygotuj cumę dziobową do oddania na biegowo" Odpowiedź „Jest przygotuj cumę dziobową do oddania na biegowo" 
Meldunek: „Cuma dziobowa do oddania na biegowo klar" 
Komenda: „Dziób lewo na wodę" Odpowiedź „Jest dziób lewo na wodę" 
Komenda: „Cumę dziobową luzuj, melduj o końcu na cumie" Odpowiedź "Jest cumę dziobową luzuj" 
Komenda: "Lewy foka szot wybieraj" Odpowiedź "Jest lewy foka szot wybieraj" 
Informacja: „Koniec na cumie dziobowej" 
Komenda: "Cumę dziobową oddaj" Odpowiedź "Jest cumę dziobową oddaj" 
Meldunek: „Cuma dziobowa oddana" 
Komenda: "Klar na cumach i odbijaczach" Odpowiedź „Jest klar na cumach i odbijaczach" 
Meldunek: „Cuma dziobowa / rufowa klar"  
 


