
KONKURS WIEDZY ŻEGLARSKIEJ
„KUŹNIA ŻEGLARSKA”

Termin i miejsce
• 16 maja 2013- zapisy drużyn 

◦ Szkoły Podstawowe 10:40-11:10
◦ Gimnazjum 11:10-11:50
◦ Zakończenie i rozdanie nagród godz. 16:00  

• Przystań żeglarska Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum 
Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Centrum Żeglarskie ul. Przestrzenna 21 

• Dojazd: Linia autobusowa nr 56, 79, 73 Przystanek Camping NA ŻĄDANIE
Kontakt

• Wojciech Zakrzewski i Jolanta Gałęzowska
• w.zakrzewski@centrumzeglarskie.pl   tel. (+48)509 330 242

Termin złożenia zgłoszenia
• zgłoszenie na ww. e-mail do 10 maja 2013 
• Ilość drużyn ograniczona (18 drużyn SP, 18 drużyn Gimnazjum), podczas zapisu liczy się 

czas nadesłania zgłoszenia.
Cel konkursu

• Konkurs propaguje wśród dzieci i młodzieży aktywne spędzanie czasu. Popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o:
◦ ochronie środowiska wodnego
◦ żeglarstwie
◦ zasłużonych dla Polski Ludziach Morza
◦ Pomorzu Zachodnim

• Kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród uczniów i opiekunów Szkolnych Kół 
Edukacji Wodnej i Żeglarskiej np.: wyrabianie pożądanych cech osobowych uczniów, 
współodpowiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, cierpliwości, hartu ducha, 
konsekwencji w realizacji postanowionych przed samym sobą zadań, doskonalenie 
umiejętności organizatorskich i przywódczych.

• Integracja drużyn podczas wspólnego działania i rozwiązywania zadań.
• Zdobywanie usystematyzowanie oraz wykorzystania w praktyce zdobytej wcześniej wiedzy,

Regulamin
• Konkurs zakłada rywalizację w zakresie wiedzy żeglarskiej oraz dyscypliny sportowe 

(wymagany strój sportowy)-obiekt posiada szatnie.
• Uczestnicy 

mailto:w.zakrzewski@centrumzeglarskie.pl


◦ Szkoły Podstawowe
◦ Gimnazjum

• W konkursie biorą udział 3-4-osobowe drużyny, pod opieką dorosłego  
przedstawiciela szkoły lub innej instytucji (np. organizacji pozarządowej, domu kultury itp.),  
przy której powstał zespół, zwanym dalej Opiekunem zespołu,

• Za dzieci i młodzież znajdującą się na terenie obiektu odpowiedzialność ponosi Opiekun 
zespołu,

• Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma zespołami,
• Zgłoszenie zespołu do konkursu musi być potwierdzone podpisem Opiekuna zespołu,
• Zwycięża drużyna z najwyższą punktacją.
• Uczestnicy  wyrażają zgodę na wykorzystanie  wizerunku na rzecz  Centrum Żeglarskiego  

zwanym później CŻ w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,  
oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,  
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi  
w  ramach  realizacji  konkursu,  materiałach  służących  popularyzacji  działań  w  zakresie  
edukacji żeglarskiej poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
◦ mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
◦ prasie;
◦ broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

Nagrody
• 1- miejsce jednodniowy rejs
• 2- miejsce jednodniowy rejs
• 3- miejsce upominki żeglarskie
• Nagrody specjalne oraz upominki losowane spośród wszystkich uczestników konkursu. 

Zakres wiedzy
• Znajomość kursów względem wiatru, kierunków świata
• Znajomość podstawowych węzłów żeglarskich wraz z ich praktycznym zastosowaniem:

◦ węzeł ósemka SP i Gimnazjum
◦ węzeł prosty SP i Gimnazjum
◦ węzeł refowy SP i Gimnazjum
◦ węzeł knagowy SP i Gimnazjum
◦ buchta SP i Gimnazjum
◦ węzeł ratowniczy SP i Gimnazjum
◦ cumowniczy żeglarski Gimnazjum
◦ wyblinka Gimnazjum
◦ związ wantowy Gimnazjum

• Budowa jachtu 
◦ jacht typu OPTIMIST SP
◦ jachty jednokadłubowe Gimnazjum

• Znajomość mapy akwenu Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego (obiekty, ważniejsze porty)
• Typy i rodzaje ożaglowania

◦ SP- Typy ożaglowania obecnych polskich żaglowców
◦ Gimnazjum- Typy ożaglowania żaglowców biorących udział w Regatach The Tall Ships'  

Races 2013
• Alfabet Morse'a- umiejętność nadawania i odbioru prostych wiadomości (dołączona tablica 

znaków bez polskich znaków)





◦ Konstrukcja żagla i rodzaje ożaglowania 

Typy osprzętu żaglowego jednostek rejowych

• Kursy jachtu względem wiatru

Żagle pomocniczeŻagle pomocnicze
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Typy osprzętu żaglowego



Budowa OPTIMISTA

1. Płetwa sterowa
2. Rumpel
3. Przedłużacz
4. Miecz
5. Skrzynka mieczowa
6. Guma do miecza
7. Dziób
8. Burta
9. Odbojnica
10. Rufa
11. Komora wypornościowa
12. Pas balastowy
13. Talia (szoty)
14. Bloczek
15. Ławeczka
16. Maszt
17. Zabezpieczenie masztu
18.Rozprze
19. Linka rozprza
20. Bom
21. Widełki
22. Obciągacz bomu
23. Krawat
24. Remizka
25. Lik przedni
26. Lik dolny
27. Lik górny
28. Lik wolny (tylny)
29. Icek
30. Róg pikowy
31. Róg fałowy
32. Róg halsowy
33. Róg szotowy
34. Wypłaszczacz po bomie
35. Knaga obciągacza bomu
36. Listwa
37. Kieszeń
38. Wimpel
39. Cuma
40. Rajsbelka



ABC ŻEGLARSTWA

ABORDAŻ  -  sposób  walki  stosowany  przez  dawne  okręty  żaglowe  i  wiosłowe 
polegający na podejściu do atakowanego statku, szczepieniu się z nim burta w burtę przy 
użyciu zarzuconych haków abordażowych i przerzuceniu własnej załogi oraz piechoty morskiej na 
jego pokład w celu opanowania statku w walce wręcz.
AKWEN – określona część oceanu, morza, zatoki, jeziora; odpowiednik lądowego pojęcia obszaru, 
terenu.
BANDERA – flaga podnoszona na jachcie (statku) lub okręcie,  określająca jego przynależność 
państwową. W większości państw wygląd bandery jest identyczny z wyglądem flagi narodowej, 
w niektórych bandera noszona przez okręty wojenne ma wygląd odmienny; niekiedy występują też 
różnice między banderą wojenną i  handlową. W Polsce stosowanych jest  kilka wzorów bander. 
Na jachcie morskim na postoju banderę podnosi się o godz. 8 rano  i opuszcza o zachodzie słońca. 
W czasie żeglugi banderę nosi się stale. 
BAROMETR –  przyrząd  do  mierzenia  ciśnienia  atmosferycznego.  Jednostką  ciśnienia  jest 
hektopaskal (hPa). Średnia wartość ciśnienia zmierzona na poziomie morza przy temperaturze 00C 
nazywa się ciśnieniem normalnym. Wynosi ono 1013 hPa i maleje wraz z wysokością.
BEAUFORTA SKALA – umowna skala służąca do określania (w stopniach Beauforta) siły wiatru. 
Skalę tę opracował w 1805 r  brytyjski admirał Francis Beaufort.  Początkowo skala była oparta 
wyłącznie na liczbie żagli, które mógł w danych warunkach pogodowych nieść wojenny żaglowiec 
(skala  była odwrotna:  huragan – zero żagli,  00B).  W 2 połowie XIX wieku zmodyfikowano ją 
przyjmując  jako  kryterium oceny  skutki  działania  wiatru  na  powierzchnię  morza  i  przedmioty 
naziemne,  a  w 1 połowie XX wieku przypisano stopniom skali  B.  zmierzone prędkości  wiatru 
(w m/s, km/h lub węzłach) oraz wysokość fali; w tej postaci stosuje się ją obecnie. 00B – to cisza, 
brak wiatru, brak fali. 120B – do huragan.
BOSMAN – zarządzający sprzętem wodnym na przystani; funkcja na statkach handlowych oraz na 
dużych  jednostkach  żaglowych.  Bosman  na  żaglowcu  odpowiedzialny  jest  za  żagle,  liny, 
i konserwację jednostki.  
BULAJ – (iluminator) – okno, najczęściej okrągłe na jachcie, statku.
BURTA – bok kadłuba jachtu, statku; patrząc w kierunku dziobu, po prawej stronie znajduje się 
prawa burta (sterburta), po lewej – lewa burta (bakburta).
CUMA – podstawowa lina używana do przymocowania jachtu do nabrzeża, boi postojowej itp. 
Rozróżnia  się:  cumę dziobową  (idącą  z  dziobu  do  nabrzeża)  i  cumę rufową (idącą  z  rufy  do 
nabrzeża).
CZERPAK  – (wylewajka)  – specjalny pojemnik,  kubełek w kształcie np.  szufli  do wybierania 
wody z jachtu.
DEZETA,  DZ  –  potoczna  nazwa  popularnej  w  Polsce  szalupy  wiosłowo  –  żaglowej 
o dziesięciu wiosłach (stąd nazwa), zawierającej trzy żagle (fok, grot, bezan). Kadłub drewniany 
lub z tworzywa sztucznego; wyposażony w miecz; ster na pawęży; niskie maszty łatwo wyjmowane 
z gniazd i kładzione w razie potrzeby. Dezet używa się do nauki wiosłowania i manewrowania oraz 
żeglugi turystycznej.
DRYF – znoszenie jachtu z kursu pod wpływem działania wiatru i fali. W celu zmniejszenia dryfu, 
jachty konstruuje się tak, aby uzyskać pod linią wodną odpowiednią powierzchnię  bocznego oporu 
przez zastosowanie miecza lub kilu (balastu).
DZIÓB – przednia część kadłuba jachtu. Dziób może mieć różne kształty. Na starych żaglowcach 
dziób był bogato zdobiony rzeźbami. Rzeźba na dziobie żaglowca do galion.
ETYKIETA ŻEGLARSKA –  jest  zbiór  obyczajów, zasad i  reguł  obowiązujących żeglarzy na 
jachcie,  w  porcie  i  w  stosunkach  między  sobą.  Część  zasad  podyktowana  jest  specyfiką 
przebywania na małej powierzchni, jaką jest jacht; część wywodzi się jeszcze z czasów, gdy na 
morzach i  oceanach królowały wielkie żaglowce; natomiast zdecydowana większość wynika po 
prostu z wymogów bezpieczeństwa. Np. okazywanie szacunku kapitanowi; pełny strój przy wejściu 
i wyjściu z portu itd. 



FALOCHRON – zapora osłaniająca port przed falami.
FAŁ  – lina wchodząca w skład olinowania ruchomego, służąca do podnoszenia żagli 
oraz ruchomych części wyposażenia kadłuba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
GRETING – podłoga na jachcie, najczęściej drewniana, stosowana w celu ułatwienia 
przemieszczania się na jachcie oraz zabezpieczenia ludzi przed staniem w wodzie.
ICEK –  nitka  przywiązana  jednym  końcem  do  liny  olinowania  stałego,  zwykle  do  wanty, 
wskazująca kierunek wiatru.
KAMBUZ – to nazwa pomieszczenia kuchennego na jachcie, czyli w skrócie kuchnia
KEJA – to nabrzeże do którego dobijają i cumują jednostki żaglowe
KLAR –  określenie  oznaczające  porządek,  czystość,  gotowość;  np.  „grot  do  stawienia  klar” 
oznacza,  że  grot  jest  gotowy  do  postawienia;  „zrób  klar  w  kambuzie”,  oznacza,  że  należy 
posprzątać w kambuzie (kuchni)
KOJA – miejsce do spania i wypoczynku na jachcie, czyli w skrócie łóżko.
KOMPAS – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku północnego oraz określania 
pozostałych części stron świata. W żegludze przydatny do wyznaczania kursów jakimi jacht ma 
płynąć, aby dotrzeć do celu i namiarów, dzięki którym może np. określić swoje położenie na morzu.
KUK – kucharz na jachcie, statku
LOG – przyrząd nawigacyjny służący do pomiaru drogi przebytej przez jacht (statek) lub/i jego 
prędkości.
MILA MORSKA, Mm – jednostka długości stosowana w nawigacji morskiej. 1Mm=1852m
NAWIGACJA –  gałąź  nauki  obejmująca  całokształt  wiedzy  na  temat  prowadzenia  statku 
bezpieczną i optymalną, zwykle najszybszą, trasą do punktu przeznaczenia, co sprowadza się do 
umiejętności określenia pozycji statku i wytyczania właściwych kursów; w znaczeniu pierwotnym – 
żegluga lub kierowanie statkiem.
OLINOWANIE, takielunek - jest to część osprzętu żaglowego; wykonane z lin stalowych lub lin 
miękkich  (włókiennych).  Olinowanie  dzielimy  na  stałe  (liny  stalowe  np.  utrzymujące  maszt 
w pionie  –  wanty,  sztagi  itd.)  oraz  olinowanie  ruchome  służące  do  podnoszenia 
i opuszczania elementów osprzętu  oraz manewrowania żaglami, a także do regulacji ich kształtu 
(np. szoty, fały).
PŁAWA (boja)  –  pływający  znak  nawigacyjny  o  metalowej  konstrukcji,  utrzymywany 
w wyznaczonym miejscu.  Boje  charakteryzuje:  kształt,  kolor,  znak  szczytowy,  czasem symbol, 
nazwa lub numer,  albo światło nawigacyjne.  Boje wytyczają tory wodne (farwatery),  oznaczają 
miejsca niebezpieczne, kotwicowiska itp.
POLER –  pachołek,  urządzenie  cumownicze  służące  do  mocowania  lin  cumowniczych  na 
nabrzeżu. 
PRZYSTAŃ –  miejsce  na  brzegu  rzeki  lub  jeziora  przystosowane  do  przybijania,  cumowania 
i postoju jachtów i innych niewielkich statków pływających. Przystanie wyposażone są w pomosty 
umożliwiające dobijanie jednostek oraz w zaplecze sanitarne.  
REFOWANIE –  zmniejszenie  powierzchni  żagli  ze  względu  na  zbyt  silny  wiatr,  czyli 
dostosowanie powierzchni żagli odpowiednio do siły wiatru. 
REGATY ŻEGLARSKIE – to wyścigi co najmniej dwóch jednostek żaglowych.
RUFA  – tylna  część  kadłuba  jachtu.  Rufy  mogą  mieć  różne  kształty  np.  płaski  –  zwany  rufą 
pawężową.
STĘPKA, kil – główna belka konstrukcyjna szkieletu kadłuba jachtu umieszczona na dnie.
SZANTY MORSKIE –  pieśni  pracy,  czyli  rodzaj  pieśni  śpiewanych  na  dawnych żaglowcach 
w celu utrzymania rytmu i tempa pracy zespołowej wykonywanej przy obsłudze pomp zęzowych 
(szanty pompowe), wybieraniu kotwicy (szanty kabestanowe), obsłudze żagli (np. szanty fałowe).
SZTAG –  lina  wchodząca  w skład  olinowania  stałego,  utrzymująca  maszt  w  pionie  (idzie  od 
masztu w stronę dziobu jachtu), dodatkowo służy do stawiania żagli przednich.
SZTIL (FLAUTA) – cisza – brak wiatru, brak fal – gładka woda.
SZTORM –  bardzo silny (powyżej 70B), porywisty, długo utrzymujący się wiatr nad obszarami 
mórz i oceanów, wywołuje silne falowanie.



TOR WODNY, farwater – bezpieczna, o odpowiedniej głębokości droga wodna (szlak 
wodny)  omijająca  przeszkody  nawigacyjne,  wytyczona  za  pomocą  znaków 
nawigacyjnych np. pław. Kierunek toru wodnego na morzu prowadzi zawsze z morza do 
portu. Na wodach śródlądowych kierunek toru jest zgodny z prądem rzeki a na jeziorach 
z południa na północ      i ze wschodu na zachód. Tor wodny najczęściej oznaczany jest 
bojami o kolorach zielonym       i czerwonym. 
WACHTA –  1) okres, podczas którego jedna zmiana załogi pełni służbę na jachcie. Wachty są 
zwykle czterogodzinne i zaczynają się o godz. 00, 04, 08, 12, 16, 20. Wachta zaczynająca się o 
północy zwana jest  psią wachtą.  2) część załogi pełniąca za zmiany służbę na jachcie w ciągu 
określonego  czasu  (np.  wachta  nawigacyjna  –  steruje  i  nawiguje,  wachta  kambuzowa  – 
przygotowuje posiłki)
WANTA – lina wchodząca w skład olinowania stałego, podtrzymuje i usztywnia maszt z boku. 
Wanty stosowane są parami.
ZĘZA – przestrzeń pomiędzy podłogą a dnem jachtu. Zbiera się w niej woda przeciekająca do 
wnętrza jachtu oraz inne elementy i substancje, które wpadną pod podłogę. 
ŻAGLÓWKA – potocznie określenie niewielkiego jachtu żaglowego, najczęściej śródlądowego.
WĘZEŁ –  sposób  wiązania  liny,  dwóch  lin  ze  sobą  lub  łączenia  liny  z  innym przedmiotem. 
Znanych jest kilka tysięcy węzłów.
WĘZEŁ – jednostka prędkości stosowana w żegludze; jest to prędkość, przy której jacht w ciągu  
1 godziny przebywa drogę równą 1 mili morskiej.

OMASZTOWANIE I OŻAGLOWANIE JACHTU TYPU KECZ (DZ):
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6 1 1 – fok
2 – grot
3 – bezan
4 – grotmaszt
5 – gafel grota
6 – bezanmaszt
7 – gafel bezana
8 – bom bezana


