Sprawozdanie z działalności
Sekcji Żeglarskiej SAILS UEP
z okresu V 2011 – VI 2012

Sekcja żeglarska „SAILS UEP”
Klubu Uczelnianego AZS
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
sails.uep@gmail.com

O sekcji
Sekcja żeglarska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Sails UEP) powstała
z ramienia Akademickiego Związku Sportowego w czerwcu 2008 roku. Organizacja studencka
skupia młodych ludzi, których połączyła wspólna pasja, jaką jest żeglarstwo. Prężne działania
członków pozwoliły na rozwój sekcji: remont omeg, częste treningi na Jeziorze Kierskim,
współpracę z Przystanią AZS Poznań, a później PKM LOK, rozpowszechnienie sportu
w ramach UEP, werbowanie nowych członków oraz czterokrotny udział w Akademickich
Mistrzostwach Polski. Do największych sukcesów naszej sekcji należy zajęcie II miejsca
w klasyfikacji grupowej akademii w Polsce w ramach AMP w roku 2008.

Głównymi założeniami oraz celami funkcjonowania sekcji są:
 Popularyzacja żeglarstwa w środowisku studentów UEP.
 Integracja sportowego środowiska młodzieży akademickiej oraz propagowanie
zasady fair-play w sportowej rywalizacji.
 Udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie z jak najlepszym
wynikiem.
 Przygotowanie do AMP poprzez liczne treningi oraz udział w Sailing Cup.
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 Udział w Pucharze Polskim - renomowanej imprezie z obecnością mediów
i innych licznych sponsorów.
 Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski.
 Szkolenia dla członków sekcji, studentów, pracowników UEP.

Okres V 2011 – VI 2012
W maju 2011 roku sekcja żeglarska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu SAILS
UEP otrzymała możliwość
trenowania na jachtach
Omega
Standard
zasponsorowanych
i oznakowanych
przez
firmę DIVERSE i które
zostały użyczone przez
Stowarzyszenie Edukacja
pod Żaglami. Sekcja w tym
czasie liczyła około 30
osób. Naszym trenerem
był
Patryk
Różański,
instruktor
sportu
dyscypliny
żeglarstwo,
wielokrotny
medalista
mistrzostw Polski, a także nominowany do kadry narodowej, od 2009 roku trener sekcji
sportowej PKM LOK.
Po oględzinach sprzętu, przystąpiliśmy do prac naprawczych. Kadłuby „brały wodę”
do komór wypornościowych. Aby mieć kontrolę nad ilościową tej wody wklejono kapsle oraz
koreczki. Znaleziono także pęknięcie wewnątrz kokpitu, które zostało dla bezpieczeństwa
zalaminowane. Jachty zostały doposażone w pasy balastowe, zamocowano nowe okucia do
sterów oraz zaadaptowano nowe miecze, które musiały zostać poprawione, gdyż nie mieściły
się w skrzynce mieczowej. Po zakończeniu prac szkutniczych jachty i sekcja były gotowe do
treningów na wodzie. Treningi odbywały się w weekendy, zawsze były poprzedzone teorią,
a następnie wstępem teoretycznym, który był rozwijany już po kilku zwrotach na wodzie.
W tygodniu każdy w swoim zakresie przygotowywał swoją kondycję.
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Sekcja została podzielona na
2 grupy, wyczynowców, którzy
przygotowywali się do regat, oraz
amatorów. Z amatorami zajęcia
praktyczne i teoretyczne prowadził
dodatkowo
Kacper
Czarnota,
przewodniczący sekcji, także trener
w PKM LOK.

Cały sezon przedstawiciele SAILS
UEP startowali w Pucharze Prezesa WOZŻ
na jeziorze Kierskim. Najlepsze wyniki to
II miejsce w Wielkim Pucharze Jeziora
Kierskiego, III miejsce w Memoriale M.
Jankowskiego,
III
miejsce
podczas
Poznańskich Dni Morza oraz III miejsce
w Memoriale B. Knasieckiego. Ostatecznie
Diverse Team, jak określani byli członkowie
sekcji startujący na Czarnej Flocie, zajął IV
miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu
Prezesa
Wielkopolskiego
Okręgowego
Związku Żeglarskiego. Był to wynik bardzo
satysfakcjonujący, zwłaszcza, że przed
Diverse Team uplasowały się tylko omegi
sportowe.
Dodatkowo,
najlepsi
przedstawiciele sekcji, w tym Błażej
Przygórzewski (Mistrz Polski Juniorów
i Seniorów klasy Europa w 2010, zwycięzca
klasyfikacji juniorów w klasie Słonka na
Jeziorze Kierskim w 2011 roku, I miejsce
podczas Gdynia Sailing Days w 2012 roku)
startowali w AZS Sailing CUP, gdzie zajęli po
7 startach ostatecznie IV miejsce. Start w Akademickich Mistrzostwach Polski w 2011 roku
z powodów finansowych został odwołany.
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W czerwcu 2011 roku sekcja zorganizowała regaty w ramach Akademickich
Mistrzostw Wielkopolski. Były to już drugie regaty AMW organizowane przez SAILS UEP.
W tym roku studenci ścigali się na jachtach klasy Optymist.

Zimą sekcja żeglarska spotykała się regularnie. Odbył się przy tym cykl wykładów
poświęconych tematyce żeglarskiej np. meteorologia, żeglowanie przy słabych warunkach
wietrznych, wielkie żaglowce, węzły i węzełki; gdzie prelegentami byli członkowie sekcji
i zaproszeni goście. Dodatkowo ekipa integrowała się przy wieczorkach szantowych oraz
filmach żeglarskich.
W maju 2012 roku Diverse Team pojawił się na wodzie, aby jak najlepiej przygotować
się do AMP. W czerwcu SAILS UEP
z żaglami oraz osprzętem od Czarnej
Floty udało się do Wilkas na AMP
w Żeglarstwie, gdzie czekała już
wyczarterowana omega standard.
Niestety Czarna Flota nie mogła
pojechać do Wilkas, gdyż jej
konstrukcja jest zbyt ciężka. Podczas
zmagań najpierw przy porywistym
i bardzo silnym wietrze, a następnie na
flaucie, przedstawiciele sekcji zakończyli regaty na VIII miejscu w srebrnej flocie. Niestety
walka o złotą flotę była nierówna ze względu na liczne omegi sport, które nawet po
dociążeniu nie dawały szans klasie standard. Warto odnotować, że kolejne żagle Diverse
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Team oraz przewodniczący sekcji Kacper,
startując w barwach Politechniki Poznańskiej
przyczynili się do III miejsca w typach uczelni.
W tych regatach nie mogli wystartować nasi
flagowi zawodnicy, a zwłaszcza Błażej
Przygórzewski, którzy z różnych przyczyn
musieli zrezygnować ze startów.
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Główne wnioski po ostatnim sezonie oraz AMP:
 Redukcja wagi Czarnej Floty jest niemożliwa.
 Są to jednak bardzo dobre konstrukcje do treningów. Współpracę z nami chce
nawiązać Politechnika Poznańska.
 Potrzeba utworzenia 3-4 osobowych załóg, które będą pływać w niezmienionym
składzie, zbyt duża dotychczasowa rotacja.
 Zapisanie się do sekcji bojerowej PKM LOK. Budowa własnego bojeru.
 Konieczność pozyskania funduszy na odświeżanie jachtów oraz zakup omegi sport,
aby walczyć o wyższe miejsca w AMP, a także wziąć udział w Pucharze Polski.
Z obecnymi zawodnikami wysokiej rangi sekcja ma wielkie szanse na bardzo dobre
wyniki. Sekcja ma do zaoferowania efektywne narzędzia marketingowe, wspomagana
jest przez Klub Uczelniany AZS UEP, który zrzesza i dociera do dużej grupy ludzi.

Sprawozdanie sporządził:
Kacper Czarnota
Przewodniczący SAILS UEP
tel. 883 578 227
e-mail: kczarnota@gmail.com

