TEORIA REGATOWA W PIGUŁCE - O SZKOLENIU

PROWADZĄCY - JACEK TURCZYNOWICZ

Yachting.edu.pl i Pro-Skippers zapraszają miłośników szybkiego
żeglowania na jednodniowe szkolenie regatowe. Podczas szkolenia
zdobędziesz m.in. wiedzę potrzebną do aktywnego uczestnictwa w
pracy załogi, lepiej zrozumiesz trym jachtu, poznasz podstawowe
zagrywki taktyczne, przepisy regatowe oraz taktykę i strategię. W
trakcie zajęć korzystamy z pomocy wcześniej przygotowanych
materiałów, oglądamy filmy, zdjęcia prowadzimy dyskusję.

Jacek Turczynowicz - właściciel szkoły Yachitng.edu.pl
doświadczony żeglarz, który swoje wiedzę zdobywał głównie na
wodach Australii i Anglii. Katamaranowy mistrz Polski, trener i
wychowawca wielu zdobywców medali mistrzostw kraju,
certyfikowany instruktor i trener - Yachting Australia, skipper
Yachtmaster Offshore (RYA).

ZAKRES SZKOLENIA
Yachting.edu.pl to profesjonalny
wieloetapowy system szkoleniowy działający
w oparciu o australijski program edukacji
żeglarskiej. Prosty sposób na szybką i
przyjemną naukę żeglowania dla wszystkich
bez względu na wiek i wcześniejsze
doświadczenia.
Pro-Skippers Group Sp. z o.o. jest profesjonalną
agencją wynajmu jachtów morskich,
solidną szkołą żeglarstwa oraz licencjonowanym
ośrodkiem egzaminacyjnym na stopnie
żeglarskie i motorowodne. Firma zajmuje się
również organizacją rejsów i czarterów jachtów
morskich w Polsce i za granicą.

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które posiadają już
umiejętności do samodzielnego żeglowania, ale mają potrzebę
dalszego poszerzania swojej wiedzy.
Jeżeli chcesz nauczyć się żeglować jeszcze szybciej, bądź masz
aspiracje do wzięcia udziału w regatach, to szkolenie jest dla
Ciebie. Zapraszamy!

#1 Podstawy sportowego żeglowania
• Trymowanie podstawowych żagli (fok, grot)
• Technika wykonywania poszczególnych manewrów
#2 Technika żeglowania
• Żeglowanie bajdewindem oraz z wiatrem (różnice)
• Omówienie zasad żeglowania w różnych warunkach wiatrowych
i zafalowaniu, krycie przez inne jachty, czytanie wody/
szkwałów, layline znaków
#3 ABC żeglarstwa regatowego
• Podstawy żeglarstwa regatowego (instrukcja żeglugi, trasa
regatowa, start, pierwsza halsówka, layline, omijanie znaków, meta)
• Przepisy regatowe (omówienie przepisów na podstawie
przykładów z poszczególnych boków trasy)
#4 Strategia i taktyka regatowa
• Strategia (czytanie prognozy pogody, lokalna wiedza czyli
ukształtowanie terenu, czytanie wiatru, podstawy planowania)
• Taktyka (kiedy jachty spotykają się, przepisy regatowe, zagrywki
taktyczne na poszczególnych bokach trasy)

KOSZT UDZIAŁU - 170 zł
W cenie: materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa. Liczba
miejsc ograniczona jest do 8 osób

TERMIN, MIEJSCE, KONTAKT
30.03.2019; godz. 09:00-17:00 ; Ul. Płochocińska 140 A Warszawa.
Jacek Turczynowicz; T: 695 763 772

