


Żeglowanie w warunkach 
sztormowych na współczesnych 

jachtach regatowych i 
turystycznych. 



O czym będzie mowa? 
 

O trymowaniu żagli 

Przygotowaniu jachtu i załogi do sztormu 

Taktyce sztormowania na jednokadłobowcach i 
katamaranach 

Żaglach sztormowych 



O czym nie będzie mowy? 

O dryfkotwach 

O stawaniu w dryfie 





 



Jacht dzielny 

 



Jacht szybki 

 



Dopłynąć szybko, czy dopłynąć na pewno? 

 



Fastnet 1979 

303   jachty wystartowały 

 

19  jachtów zostało opuszczonych przez załogi 

 

5    zatonęło 



Nie opuszczaj jachtu dopóki 
on ciebie nie opuści 



 



Jestem z małych łódek 



Optimist 

Cadet 

470 

Micro 

Tornado 



QT 
MINI 
Warta-Polpharma 76’ 
Bols Maxi 80’ 
Bols supermaxi 93’ 



Czego uczą małe łódki?  



Można przetrwać wiatr 30 + 

 

Bez refowania 

 

I ścigać się 



Jak to robią? 
Potrafią zmieniać kształt żagli. 

 



Grot 

Fał 

Regulacja po bomie (szkentla) 

Szoty 

Achtersztag 

Obciągacz bomu 

 

 



Cunnigham 

Wózek  

Trymlinka 

Baksztagi 

Check-staye 

Naciąg listew 

Regulacja pięty masztu 

Pochylenie masztu 

Regulacja w opętniku 

Długość i rozwarcie salingów 

 



Sztaksel 

Fał 

Szot 

Wózek 

Trymlinka 

Baksztag 

 



Na silny wiatr płaskie żagle! 



Bardzo mocno wybrane 

Grot: 

Fał 

Regulacja po bomie 

Cunningham 

Szot 

 



Wózek grota puszczony do połowy 

Obciągacz: zebrać luz po wybraniu szotów 

W szkwałach luzować szoty lub wózek 

 



Fok 

Fał: bardzo mocno, 

Wózek: do tyłu (otworzyć górę żagla) 

Szoty: bardzo mocno 

 



Fały 
 

Linki stalowe 

 

Miękkie liny : 

Dynema (spektra) 1,5 % 

Poliester 5% 



Dynema ø 8 - 23 zł/m 

Polyester ø 12 – 14 zł/m 



 



Fały i regulacja po bomie 
koniecznie z dynemy. 



Przygotowanie do sztormu 

Ubiór 

Jedzenie 

Ciepłe napoje 

Ciężary 

Rzeczy z pokładu 

Żagle 

 



Ubiór 

Bielizna szybkoschnąca 

Polary 1-2 warstwy 

Sztormiak z porządnym kapturem (2 firmy) 

Kalosze 

Bawełna 



Rozmieszczenie ciężarów (stocking) 

Sztormujemy na wiatr:  

w środku nad balastem lub na nawietrznej 
burcie 

Z wiatrem: jak najbliżej rufy 



 

Przygotowanie do sztormu 



Rzeczy z pokładu 

Zdemontować kotwicę i schować pod pokład 

Schować ponton i silnik pod pokład 

Sprawdzić relingi i life liny. 



Środki ratunkowe 

Grab bag (tyle ile tratw) 

sprawdzić, kamizelki, pasy, PLB, czołówki, 
gwizdki 

 



Ustalenie komunikacji  

Gwizd + imię (krzyk) + gest 

 

Najważnieszy okrzyk i gest „STOP” (‘HOLD’) 



Przygotować dużo taśm żaglowych i krawatów  
Sprawdzić dokładnie takielunek stały, szekle, kółka, 

bloczki, bolce, zawleczki. 
Zwinąć grota i porządnie złapać taśmami dookoła 

bomu 
Zawinąć ciasno sztaksla i zabezpieczyć, żeby róg 

szotowy nie przesunął się do góry 
Założyć pokrowce na żagle 
Postawić żagle sztormowe. 
Przygotować dużo taśm żaglowych i krawatów  
 



Jak jest wybór płyniemy z wiatrem 

Sztaksel wystarczy. 

Jeśli zostawimy 3 ref lub trajsel to sztaksel musi 
być większy  

Kąt do wiatru 150-160 ° 

Zjeżdżając z fali odpadamy, w dolinie ostrzymy 

Zwrotów unikamy, a jeśli musimy zrobić to na 
największej prędkości  



Płyniemy możliwie 
najszybciej  



Żeglowanie na wiatr 

Ostro do wiatru (45-55 ° do wiatru rzeczywistego): 

nawietrzne icki nie układają się, a fok przy sztagu 
czasem odbija 

Grot większy od sztaksla 

W szkwałach luzujemy wózek grota, a jak nie mamy to 
szot. 

Fok płaski po liku dolnym, otwarty na górze 

Wjeżdżając na falę ostrzymy, zjeżdżając odpadamy 

Przy sile wiatru 35+ i dużej fali inne kursy niż ostro do 
wiatru lub pełny baksztag bardzo niebezpieczne 



Katamaran 

Na wiatr: ostatni ref i nie rozpędzać się 

Z wiatrem: zrzucić żagle, maszt przekręcić na 
hamowanie 

Przy zjeździe z fali ostrzyć do 130-140, w dolinie 
odpaść do 170 

Wyrzucić liny za rufę, nie dryfkotwę 



 



 



 


