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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA REGATOWEGO 
stan na dzień 2017.06.02 

 
 
 
Dzień 1 (godz. 09:00 - 17:30) 
09:00 - spotkanie uczestników w miejscu wskazanym przez organizatora 
 
1. Wykład teoretyczny z zagadnień przepisów regatowych (około 2h z krótką przerwą) 
- prowadzony w formie dyskusji warsztatowej, przeplatanej przykładami  
- definicje i prawa podstawowe 
- przepisy prawa drogi 
 
2. Zajęcia praktyczne na lądzie (około 1h) 
- zasady bezpieczeństwa na jachcie regatowym 
- zapoznanie się z budową, osprzętem, obsługą podstawowych urządzeń oraz ustawienie trymu jachtu 
regatowego do panujących warunków wiatrowych (elementy teorii żeglowania) 
- praca z przedłużaczem urządzenia sterowego (ćwiczenia na „sucho”) 
- podział obowiązków w załodze 
- przygotowanie jachtów do wyjścia 
Około godz. 12:30 przerwa obiadowa (około 1h) 
 
3. Zajęcia praktyczne na wodzie (około 4h) 
- zapoznanie się z właściwościami nautycznymi jachtów 
- usadowienie załogi, praca na balaście, przesiadanie podczas zwrotów 
- ostrzenie, odpadanie, technika żeglowania na halsie 
- technika zwrotu przez sztag (przytrzymanie foka) i przez rufę 
- szybkie obroty, stawanie w łopocie, wytracanie i nabieranie prędkości 
- okrążanie i przechodzenie blisko znaków 
- zabawa w „berka” – demonstracja przez instruktorów 
- w ramach możliwości (warunki wiatrowe, zgranie załogi), elementy żeglowania ze spinakerem 
Koniec zajęć około godz. 17:30. 

 
Dzień 2 (godz. 09:00 - 17:30) 
09:00 spotkanie uczestników w miejscu wskazanym przez organizatora 
 
1. Zajęcia teoretyczne (około 2h z krótką przerwą)  
- powtórka z przepisów z nawiązaniem do taktyki i strategii regatowej z przykładami 
- przepisy dotyczące organizacji regat 
- omówienie procedury startowej w regatach (w tym odroczenie, falstarty indywidualny i grupowy i inne) 
- protesty i kary 
  
2. Zajęcia praktyczne na wodzie (około 4,5h) 
- punktowane wyścigi sparingowe, w ramach możliwości (warunki wiatrowe) z użyciem spinakera 
- uhonorowanie zwycięzców wyścigów, podsumowanie szkolenia 
Godzina przerwy obiadowej do ustalenia z uczestnikami. 
Koniec zajęć około godz. 17:30. 

http://train-and-sail.com/s/14,Baza_szkoleniowa

