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Program szkolenia 
Warsztaty nawigacyjne 

   Stan na dzień 2019.11.28 

 
W poniższym dokumencie znajdą Państwo programy szkolenia dla zajęć:  
„Warsztaty nawigacyjne – klasyczne”   
„Warsztaty nawigacyjne – żegluga na pływach” 
 
 

                                       Warsztaty nawigacyjne - klasyczne 

 
1) Wstęp – po co ta zabawa skoro mamy GPS 

2) Elementy Locji morskiej 

 Wydawnictwa i  pomoce nawigacyjne 

 Locje i przewodniki dla żeglarzy 

 Spisy świateł i sygnałów radiowych 

 Tablice pływów 

 Wydawnictwa kompaktowe dla żeglarzy ( Reeds , Imray ) 

 Mapy morskie  

 Klasyfikacja 

 Wydawcy 

 Światła nawigacyjne 

 System IALA 

 

3) Nawigacja terestryczna na mapach papierowych 

 Cechy mapy Merkatora 

 Wyznaczanie punktu na mapie wg współrzędnych geograficznych 

 Pomiar odległości 

 Pomiar przebytej drogi 

 Logi elektroniczne 

 Log burtowy/butelkowy 

 Kreślenie kursów i namiarów 

 Uwzględnianie poprawek magnetycznych  

 Dewiacja 

 Deklinacja 

 Uwzględnianie poprawek na wiatr i na prąd 

 Określenie pozycji zliczonej 

 Linia pozycyjna 

 Określanie pozycji z dwóch i więcej namiarów  

 Określanie pozycji z namiaru nie jednoczesnego na jeden obiekt 

 Inne sposoby określania pozycji 
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4) Nawigacja elektroniczna 

 GPS i inne systemy satelitarne ogólne informacje 

 Nawigacja na ploterach i komputerach 

 Programy nawigacyjne 

 Wyznaczanie Waypointów 

 Wyznaczanie drogi 

 Śledzenie przebytej drogi - wnioski  

 

5) Żegluga na wodach pływowych 

 Skąd się biorą pływy 

 Rodzaje pływów 

 Rejony wód pływowych 

 Podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem pływu 

 Określanie wysokości wody o określonej godzinie i dniu. 

 Posługiwanie się tabelami pływów i krzywymi pływów 

 Porty zasadnicze i dołączone 

 Prądy pływowe 

 Źródła informacji o prądach 

 Bierne uwzględnianie prądu 

 Czynne uwzględnianie prądu 

 

6) Elementy nawigacji meteorologicznej ( jeśli czas pozwoli) 

 Korzystanie z gribów 

 Korzystanie z innych programów np. windity 

 Odbiór informacji przez radio , navtex 

 Planowanie drogi na podstawie uzyskanych informacji pogodowych 

 Sztormowanie 

 

7) Podsumowanie: 

 Zasady prowadzenia dziennika jachtowego na jachtach sportowych/rekreacyjnych 

 Przygotowanie wejścia do portu  

 

Zajęcia prowadzone będą metodą seminaryjną. Oprócz  wykładu w oparciu o prezentacje, uczestnicy będą 

mieli do dyspozycji  przykładowe wydawnictwa, mapy i będą prowadzić indywidualnie lub w małych 

zespołach ćwiczenia praktyczne na mapach. 
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   Warsztaty nawigacyjne – żegluga na pływach 
    

 
1. Jak uniknąć takiej sytuacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A  jak wpłynąć do tej mariny? 
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3. Czy tędy da się przepłynąć ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Co oznaczają cyfry przy strzałkach na mapkach prądów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas warsztatów kapitańskich poświęconych żegludze na 

wodach pływowych. Czyli omówimy: 

a. skąd się biorą pływy 

b. z jakich pomocy nawigacyjnych korzystamy podczas żeglugi po wodach pływowych 

c. jak posługiwać się tablicami pływów, atlasami pływów, mapami wód pływowych, danymi ze 

źródeł elektronicznych 

d. jak obliczyć czas możliwego wejścia do portu pływowego 

e. jak żeglować na akwenach, na których występują prądy pływowe 

 

Te wszystkie zagadnienia poćwiczymy oczywiście na mapach.  


