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Witajcie czytelnicy Informatora PZKite

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Informatora PZKite. W środku znajdziecie informacje 
z dziedziny sportu, bezpieczeństwa, nauki kite’a, szkoleń, kariery instruktorskiej i prowadzenia 
szkoły PZKite, a także podróży kitesurfingowych itp. Staraliśmy się, by nasze wydawnictwo 
popularyzowało kitesurfing wśród wszystkich interesujących się tym sportem: tych, którzy chcą 
zacząć, tych, którzy chcą doskonalić technikę, a także przyszłych instruktorów, trenerów i za-
wodników. 
Dla początkujących przygotowaliśmy opis programu nauczania oraz wykaz certyfikowanych 
szkół i instruktorów, by mogli bezpiecznie się uczyć. Dla zaawansowanych propozycje trenin-
gu, opisy trików i opisy miejsc, gdzie można pływać poza sezonem w Polsce, a także zagad-
nienia związane z ubezpieczeniami. Dla tych, którzy chcą szkolić, pokazujemy ścieżki kariery 
i wymagania oraz program kursów instruktorskich. Wszystkim zaś przypominamy zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem, do czego Związek przykłada ogromną wagę. 
Chcemy, by to cykliczne wydawnictwo zagościło w Waszych domach. Mamy więc nadzieję, że 
pierwszy numer przypadnie Wam do gustu. 
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aktualnoścI

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego 
Związku Kiteboardingu w dniu 16 grudnia 
2017 r. wyłoniło nowy zarząd związku. Preze-
sem został Igor Czernik, wiceprezesami To-
masz Grzymski, Łukasz Ceran, Maciej Bosz-
ko, Piotr Kunysz i Michał Zieliński. Do zarządu 
wszedł też Dariusz Wądołowski. 

PZKite uruchomił nową witrynę internetową 
związku pod adresem PZKite.org, w której 
można znaleźć wszystkie niezbędne infor-
macje na temat szkoleń, kursów, certyfikowa-
nych szkół i instruktorów, zawodów, bezpie-
czeństwa itp.

PZKite zgłosił do Ministerstwa Sportu certy-
fikację dwóch stopni instruktorskich według 
Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji Za-
wodowej. Po zakończeniu procesu certyfi-
kacji osoby, którym zostały nadane stopnie 
instruktorskie PZKite, mogą otrzymać doku-
ment potwierdzający zgodność z europejski-
mi standardami kwalifikacji zawodowej. 

W 2018 r. odbędzie się cykl zawodów mi-
strzostw i pucharu Polski. Planowane terminy:
11 – 13 maja Krynica Morska (FK)
31 maja – 02 czerwca Chałupy 3 (F, TT:R, FK)
8 – 10 czerwca Sopot (FK)
23 – 25 czerwca Krynica Morska (F, TT:R, FK)
30 czerwca – 2 lipca Gdynia (FK)
12 – 15 sierpnia Puck (F, TT:R)
13 – 15 sierpnia Puck (FK)

W pierwszej połowie września odbędą się Mi-
strzostwa Polski Instruktorów w kategorii twin-tip 
racing i freestyle. Zawody zostaną zorganizowa-
ne na tak zwaną prognozę, a ich termin będzie 
podany, zgodnie z procedurą, na 4 dni i na 48 
godz. przed zawodami, a ostatecznie zatwier-
dzony 24 godz. przed planowanym startem.

PZKite stworzył – dostępny wyłącznie dla in-
struktorów z aktualną licencją związku PZKite 
– program partnerski, w którym mogą oni na-
bywać najnowszy sprzęt kite’owy ze znaczą-
cym upustem cenowym. Szczegóły progra-
mu na stronie PZKite.org.
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Sport

Kiteboarding sportowy
W związku z ciągłym rozwojem technologicznym sprzętu kiteboarding wyczynowy dynamicz-
nie się zmienia, jednak nadal rozróżniamy trzy główne dyscypliny. Są to: course racing (formula 
kite – foilboarding, twin-tip racing), expression (freestyle, wave) oraz speed. 

Course racing
Rywalizacja polega na jak najszybszym opły-
nięciu określonej trasy. W tej dyscyplinie wy-
różniamy dwie kategorie: formula kite (FK) 
oraz twin-tip racing (TTR). Są to dwie osobne 
klasy, które różnią się sprzętem, jaki zawod-
nik może zgłosić do regat. Course racing to 
odmiana kitesufingu najbardziej zbliżona do 
żeglarstwa. Przepisy oraz taktyka są bardzo 

podobne, a regaty często odbywają się rów-
nolegle z zawodami w innych klasach żeglar-
skich. W czasie wyścigu zawodnicy rywalizują 
na kursach pod wiatr oraz z wiatrem. Spor-
towcy płyną wszyscy razem lub w podziale 
na tzw. floty. W przypadku klasy FK liczba za-
wodników we flocie nie przekracza czterdzie-
stu, w TTR ta liczba jest mniejsza i zależy od 
formatu trasy – od kilku do kilkunastu osób. 
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Wyścig zaczyna się od 
wspólnego startu, a koń-
czy się po przekroczeniu 
linii mety. Dziennie rozgry-
wanych jest kilka wyści-
gów. Każdy z nich to punkty 
do klasyfikacji generalnej. 
Liczba punktów zebranych 
podczas zawodów decyduje o klasyfikacji 
końcowej.
Wyścigi są zdecydowanie bardziej dyna-
miczne od klasycznego żeglarstwa – trasy 
zwykle ustawia się tak, że wykonanie dwóch 
lub trzech okrążeń zajmuje najlepszym do 
10 min.

Expression freestyle
Zwana zwykle freestyle. Jest to jedna z naj-
starszych i najbardziej widowiskowych dyscy-
plin kiteboardingu. Polega na wykonywaniu 
w powietrzu ewolucji ocenianych przez jury. 
Zawodnik, który w trakcie tzw. heatu wykona 
więcej punktowanych ewolucji, zostaje oce-
niony wyżej.
We freestyle’u wyróżniamy dwa główne kierun-
ki rozwoju ewolucji. Pierwszy to tzw. wakestyle 
(triki wywodzą się z wakeboardu) – ewolucje 
wykonywane są przy dużej prędkości, raczej 
nisko nad wodą, zawodnicy pływają w butach 
używanych również do jazdy za motorówką. 
Drugi nurt to bigair (zwany również oldschool) 
– triki wykonywane są wysoko w powietrzu, 
zawodnicy często zdejmują deskę z nóg (a to 
wyklucza stosowanie butów). 

Expression wave
Jest to połączenie kitesurfingu z klasycz-
nym surfingiem. Polega na zaprezentowa-
niu stylowych ewolucji w czasie pływania na 
fali. Latawiec pomaga zawodnikom wpłynąć 
i złapać falę. Przejazd oceniany jest przez 
jury.

Speed
Reguły w tej dyscyplinie są bardzo jasne. 
Kto szybszy, ten lepszy! W tej konkurencji 
liczy się średnia prędkość na określonym 
odcinku 500 m. Obecny rekord to 107 km/
godz. Zawody w speedzie rozgrywane są na 
bardzo specyficznych akwenach – najczęściej 
długich, płytkich kanałach, z silnym wiatrem 
wiejącym od brzegu. Najbardziej znany spot 
jest w Lüderitz w Namibii.



8

Sport

Jak zostać zawodnikiem
Droga do zostania zawodnikiem kiteboardingu jest krótsza, niż mogłoby się wydawać. Przede 
wszystkim trzeba zacząć od nauki kitesurfingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Po 
odbyciu kursu należy zakupić własny sprzęt i dalej doskonalić umiejętności. Po osiągnięciu 
pewnego poziomu, gdy w pełni panuje się już nad latawcem, deską, manewrami oraz podsta-
wowymi skokami, można zacząć myśleć o starcie w zawodach. Najpierw powinniśmy sobie 
zadać pytanie, która odmiana kiteboardingu najbardziej nas interesuje. Kolejnym krokiem jest 
zakup odpowiedniego sprzętu do danej dyscypliny oraz wzięcie udziału w zawodach. W czasie 
imprez sportowych zawodnicy wymieniają spostrzeżenia oraz udzielają porad początkującym.

Czym zajmuje się trener kite?
Trener kiteboardingu to osoba odpowiedzial-
na za zaplanowanie, zorganizowanie oraz 
kontrolowanie procesu treningowego w klu-
bie sportowym. W odróżnieniu od instruktora 
kiteboardingu, który uczy podstaw, zadaniem 
trenera jest podnoszenie umiejętności sporto-
wych zawodników oraz przygotowanie ich do 
startu w zawodach. 

Sprzęt potrzebny do startowania  
w zawodach
Course racing
Klasa TTR
Do startu w zawodach klasy TTR w Polsce do-
puszczone są wszystkie deski typu twin-tip 
o wymiarach nieprzekraczających długości okre-
ślonej w przepisach klasy TTR, a także wszyst-
kie modele latawców. Oznacza to, że w kraju 
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stratować można na prawie każdym sprzęcie. 
W przypadku zawodów rozgrywanych za grani-
cą należy sprawdzić regulamin, gdyż organizator 
może wymagać sprzętu zatwierdzonego przez 
IKA (International Kiteboarding Association). 

Klasa formula kite
Najbardziej ograniczona przepisami odmia-
na kiteboardingu. Do startu w zawodach do-
puszczony jest jedynie sprzęt zarejestrowany 
w IKA. Lista firm oraz modeli dopuszczonych 
do startu w zawodach znajduje się na stronie 
internetowej IKA. Zestaw składa się z deski, 
hydroskrzydła oraz czterech latawców o róż-
nych rozmiarach.

Expression freestyle
Zawodnicy startujący w tej kategorii używa-
ją desek typu twip-tip oraz latawców typu 
C-shape. Często zamiast wiązań tradycyjnych, 
które trzymają stopy, zawodnicy używają wią-
zań stosowanych w wakeboardingu, tzw. bu-
tów. Przepisy dotyczące tej klasy w żaden spo-
sób nie ograniczają sprzętu, każdy może star-
tować w zawodach na wybranym przez siebie.

Expression wave
Zawodnicy używają sprzętu zaprojektowa-
nego do użytku w czasie surfingu na fali. 
Większość firm produkujących sprzęt ma 
odpowiednie modele desek oraz latawców 
przeznaczonych do tej dyscypliny. Deska 
do pływania na falach wygląda identycznie 
jak deska do surfingu, obie różnią się jedy-
nie wymiarami i wagą. Deski do kitesurfingu 
są mniejsze, a także cięższe ze względu na 
wzmocnienie konstrukcji deski. Przepisy do-

tyczące tej klasy w żaden sposób nie ograni-
czają sprzętu, każdy może startować w zawo-
dach na wybranym przez siebie.

Speed
Do bicia rekordów zawodnicy używają bardzo 
mały desek kierunkowych, często własnego 
projektu, oraz klasycznych latawców pompowa-
nych. Przepisy dotyczące tej klasy w żaden spo-
sób nie ograniczają sprzętu, każdy może starto-
wać w zawodach na wybranym przez siebie.

Szczegółowe przepisy dotyczące poszcze-
gólnych dyscyplin i wiadomości z zawodów 
są dostępne na stronie federacji International 
Kiteboarding Association (internationalkitebo-
arding.org/) oraz na stronie PZKite.pl i PSKite.
pl (PSKite jest stowarzyszeniem zawodników, 
wchodzi w skład PZKite). 

www
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InSTRuKToRóW  
2017

Klasyfikacja generalna kobiet
1. Paulina Ziółkowska
2. Julia Lisewska
3. Kasia Kozyra

Race kobiety
1. Paulina Ziółkowska
2. Kasia Kozyra
3. Julia Lisewska

Freestyle kobiety
1. Paulina Ziółkowska
2. Sara Gintowt-Samkiewicz
3. Julia Lisewska

Klasyfikacja generalna mężczyzn
1. Dariusz Ziomek
2. Grzegorz Łopusiewicz
3. Przemysław Wójcik

Race mężczyźni
1. Grzegorz Łopusiewicz
2. Dariusz Ziomek
3. Przemysław Wójcik

Freestyle mężczyźni
1. Dariusz Ziomek
2. Rafał Zielonka
3. Grzegorz Łopusiewicz
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Popraw swojego popa
Jeżeli kiedykolwiek oglądałeś zawody z cyklu PKRA i zastanawiałeś się, jak Youri Zoon kręci 
handle passy na takiej wysokości, to już śpieszymy z odpowiedzią: to technika, lata pływania na 
kicie i talent. Jest jeszcze jedna składowa sukcesu najlepszych kitesurferów na świecie – przy-
gotowanie motoryczne. Przeczytaj ten artykuł do końca, wprowadź w życie wskazówki, które tu 
zdradzamy, a w krótkim czasie twój wyskok zadziwi nawet ciebie.
Polepszenie wyskoku wiąże się oczywiście ze zwiększeniem siły nóg oraz pośladków. Mięsień 
pośladkowy wielki jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego i to on wraz z mięśniem 
czworogłowym uda odgrywają kluczową rolę podczas każdego wyskoku. Nie będziemy jednak 
opisywać technicznie skomplikowanego i monotonnego treningu w siłowni. W zamian przedsta-
wimy cztery proste ćwiczenia plyometryczne, które będziesz mógł wykonać w domu i na plaży. 
Ćwiczenia te nie tylko wykształcą twoją siłę, ale też zwiększą dynamikę, co w sposób bezpośred-
ni przełoży się na łatwość, z jaką będziesz odrywać deskę od wody, oraz na wysokość twojego 
wyskoku. Za ich pomocą wzmocnisz swój gorset mięśniowy (core), co pozwoli ci utrzymać sta-
bilną pozycję podczas lotu i pomoże czysto wylądować, wykonując najbardziej wymagające triki.

Cztery najlepsze ćwiczenia dla zwiększenia popa

1. Skok w dal z miejsca z dynamicznym wyskokiem do góry

1. Pozycja wyjścio-
wa. Stań prosto, 
ściągnij łopatki, 
zepnij pośladki 
i brzuch.

2. Przejdź do przysiadu. Zacznij 
ruch od cofnięcia bioder, następnie 
ugnij kolana tak, aby nie wychodziły 
poza linię palców, a ciężar ciała 
spoczywał na całych stopach.

3. Wykonaj skok 
daleko w przód. 
Wyląduj na lekko 
ugiętych nogach.

4. Dynamicznie 
wyskocz do 
góry.

2. Wstępowanie na box

1. Ustaw się przed 
boxem. Stań pro-
sto, ściągnij łopat-
ki, zepnij pośladki 
i brzuch.

2. Postaw jedną stopę na prze-
szkodzie tak, by całą powierzch-
nią dotykała podłoża (boxu), 
a kolano nie wychodziło poza 
linię palców.

3. Dynamicznie 
wyprostuj nogę, 
napinając w koń-
cowej fazie brzuch 
i pośladki.

4. Zejdź (nie 
zeskakuj) z boxu. 
Wróć do pozycji 
wyjściowej.
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3. Wykrok z wyskokiem

1. Pozycja wyjścio-
wa. Stań prosto, 
ściągnij łopatki, 
zepnij pośladki 
i brzuch.

2. Przejdź do wy-
kroku. Kolano nogi 
wykrocznej nie może 
wychodzić poza linię 
palców.

3. Wykonaj dynamiczny wy-
skok w górę. W powietrzu 
wykonaj pionowy ruch noży-
cowy nogami, zmieniając ich 
położenie względem siebie.

4. Wyląduj  
w wykroku

4. Burpee

1. Pozycja wyj-
ściowa. Stań 
prosto, ściągnij 
łopatki, zepnij 
pośladki i brzuch.

2. Połóż dłonie 
na podłodze.

3. Wyrzuć nogi 
do tyłu, przecho-
dząc do podporu 
przodem.

4. Wybij się z nóg 
tak, żeby wylądo-
wały obok dłoni. 
Podnieś pozycję 
do półprzysiadu.

5. Dynamicznie 
wyskocz w górę, 
unosząc ręce 
nad głowę.

Oto przykładowy trening z wykorzystaniem powyżej opisanych ćwiczeń.

uWaGa. Przed przystąpieniem do ćwiczeń solidnie się rozgrzej. 
Możesz skorzystać z przykładowej rozgrzewki opisanej na stronie pzkite.org.

Przykładowy trening

• Rozgrzewka – 10 minut
• Skok w dal z miejsca z dynamicznym wy-

skokiem do góry – 10 powtórzeń. Wykonaj 
3 serie z 3-minutowymi przerwami między 
seriami. Wstępowanie na box – 10 powtó-
rzeń na stronę. Wykonaj 3 serie z 2-minuto-
wymi przerwami między seriami.

• Wykrok z wyskokiem – 30 s pracy. Wyko-
naj 3 serie z 2-minutowymi przerwami po 
każdej serii.

• Burpee 30 s pracy. Wykonaj 3 serie z 2-mi-
nutowymi przerwami między każdą serią.

Instruktor kiteboardingu – Michał Organiściuk i Jakub Dycha, Studio Elektrownia

www
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Unhooked
Jeśli wykonaliście pierwsze triki tak zwanej starej szkoły, z pewnością nie możecie się doczekać, 
żeby zacząć ewolucje unhooked. Poniżej znajdziecie instrukcje, jak wykonać proste triki na wypięciu. 

Raley to jeden z podstawowych trików un-
hooked. Na zawodach udaje się nawet wte-
dy, gdy siła wiatru nie pozwala na bardziej 
skomplikowane handle-passy. Dobrze wyko-
nane,  zwłaszcza wysoko nad wodą, wygląda 
świetnie na zdjęciach.  
Aby wykonać raley, napływamy szybko z  la-
tawcem pod kątem 45 stopni. Przed wybiciem 

odpadamy delikatnie z wiatrem i wypinamy 
się z haka. Trzeba uważać, żeby nie tracić nie-
potrzebnie prędkości przy wypięciu i krawę-
dziowaniu. Dobre wybicie do raleya polega na 
szybkim i bardzo mocnym wyjściu pod wiatr, 
z ciężarem ciała delikatnie przeniesionym na tyl-
ną nogę. Błędem jest samodzielne podginanie 
nóg i pochylanie głowy w dół – poprawne wy-

Raley

➊	 ➋	 ➌	 ➍	 ➎	 ➏

Frontroll z tailgrabem to bardzo ciekawy i wi-
dowiskowy trik, którego warto się nauczyć, 
mając już opanowane wybicie z krawędzi po 
wypięciu z chickeloopa (unhooked). Będzie 
on dobrym wstępem do sporo trudniejszych 
handle-passów. Dobry trik powinien być sty-
lowy, dlatego latawiec należy trzymać nisko – 
pod kątem 45 stopni nad wodą. 

Każdy trik unhooked rozpoczynamy z odpo-
wiednio dużą prędkością. Przy mocnym wy-
biciu z krawędzi rotację frontrolla inicjujemy 
górną częścią ciała – skrętem głowy i barków 
oraz zgięciem przedniej nogi w ostatnim mo-
mencie krawędziowania deską. Bar trzymamy 
na początku na zgiętych rękach blisko gło-
wy. Po oderwaniu deski od wody reszta ciała 

Frontroll

➊	 ➋	 ➌	 ➍	 ➎	 ➏
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bicie i pozycja latawca same ułożą nasze ciało. 
Siła wybicia wyrzuca nogi z deską do tyłu, a kite 
ciągnie w górę i w kierunku, w którym płyniemy – 
w rezultacie całe ciało układa się poziomo. Ręce 
lepiej mieć wyprostowane, bar trzymać jak naj-
bardziej na środku, żeby nie skręcać latawcem. 
Kiedy czujemy, że zaczynamy opadać, staramy 
się przyciągnąć nogi w dół pod siebie i wrócić 

do pionu. Bar możemy przyciągać do pasa lub 
nawet trochę niżej, co jeszcze bardziej ułatwi 
ustawienie się przed lądowaniem. Pomocne bę-
dzie także odchylenie głowy do tyłu. Przed lądo-
waniem ciężar ciała powinien być przeniesiony 
na tylną nogę. Przy raleyu staramy się spadać 
na płaską deskę skierowaną w dół wiatru, nie za-
pominając o ugięciu kolan w trakcie lądowania.    

➊	 ➋	 ➌	 ➍	 ➎	 ➏

(czyli od pasa w dół) zaczyna obracać się za 
ruchem głowy. Staramy się trzymać napięty 
brzuch, aby rotacja była płynna. Po nadaniu 
rotacji front przyciągamy się rękoma do baru 
i wypychamy nogi do góry – dzięki temu zro-
bimy porządnie zinwertowany trik (do góry 
nogami) oraz mocniej zluzujemy linki do lą-
dowania. Tailgrab możemy dodać, będąc do 

góry nogami lub na sam koniec obrotu. Waż-
ne jest, żeby po zrobieniu obrotu jak najszyb-
ciej spojrzeć na wodę zamiast na latawiec lub 
deskę. Po złapaniu graba trzeba uważać, aby 
nie wyprostować za bardzo ręki trzymającej 
bar, bo to znacznie utrudnia lądowanie. Jak 
zawsze uginamy nogi w trakcie lądowania 
i odpływamy w dół wiatru.

➊	 ➋	 ➌	 ➍	 ➎	 ➏

Mistrz Polski Freestyle 2014 – Marek Rowiński Jr.



➊  Użyj zrywki przy chicken 
loopie

Podejmowanie 
kitesurfera  

z wodyAkcja  
ratownicza  
(samoasekuracja)

➋  Przyciągnij bar, nawiń 
nadmiar linki bezpieczeństwa 
na bar i zabezpiecz linkę

➎  Jeśli wiatr jest do brzegu, 
zrób żagiel i płyń do 
brzegu

➏  Jeśli wiatr jest od brzegu, 
zwiń latawiec, połóż się 
na deskę i płyń wpław



➌  Zwiń wszystkie linki 
„ósemkami” na bar, 
zabezpiecz linki 
gumką

➍  Usiądź na tubie, oceń 
sytuację, wzywaj 
pomocy

➊  Podpłyń do kitesurfera, 
uzgodnij procedury,  
poproś o użycie zrywki

➋  Podpłyń łukiem do 
latawca. Ustaw się 
po jego zawietrznej 
stronie

➌  Chwyć latawiec, daj znak 
użycia zrywki na leashu. 
Spuść powietrze z latawca. 
Zwiń latawiec i linki do łódki

➍  Podpłyń do kitesurfera 
od zawietrznej, 
podejmij z wody
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Karta progresu
Dane o każdym kursancie wprowadzane są 
do elektronicznego systemu szkolenia PZKite, 
tak by każdy instruktor mógł sprawdzić, na ja-
kim poziomie szkolący zakończył naukę, kie-
dy się ono odbyło i kto był ostatnim instrukto-
rem. Uczeń otrzymuje bezpłatną kartę progre-
su potwierdzającą jego wiedzę i umiejętności. 
Od poziomu 3D stanowi ona dowód dla wy-
pożyczalni, że dana osoba potrafi samodziel-
nie pływać i można jej bez obaw pożyczyć 
ekwipunek. PZKite zdefiniował ten poziom 
przy umiejętności kontroli prędkości płynię-
cia, utrzymania „wysokości” względem wiatru 
i wykonywania zwrotów. Karta może być użyta 
przez międzynarodowe bazy szkoleniowe do 
zidentyfikowania umiejętności kursanta. 

Karta kiteboardera
Drugim dokumentem wystawianym przez 
PZKite jest karta kiteboardera. To nie tylko 
kitesurfingowe prawo jazdy, ale również ca-
łoroczne, międzynarodowe ubezpieczenie 
przeznaczone do sportów wodnych (też 
wake, windsurfing, żeglarstwo itp.). Osoba, 
która umie pływać na poziomie 3D, może się 
ubiegać o czarną kartę kiteboardera. Karta 
dostępna jest w wersji STANDARD lub PRE-
STIGE, które różnią się sumami gwarancyjny-
mi ubezpieczenia. Dla instruktorów dostępna 
jest wersja z OC instruktorskim. Karta kite-
boardera dostępna jest też w wersji niebie-
skiej, która stanowi ubezpieczenie dla osób 
początkujących lub w ogóle niepływających 
na kicie.

Karta progresu i karta kiteboardera 
Decydując się na szkolenie w jednej z certyfikowanych szkół kitesurfingu, kursant zyskuje sze-
reg przywilejów. Przede wszystkim może być pewien, że szkoła korzysta z wykwalifikowanych 
instruktorów i spełnia standardy jakości szkolenia i bezpieczeństwa wyznaczone przez zwią-
zek. Szkolenie nie musi odbywać się w cyklu ciągłym, gdyż zależy od warunków wiatrowych 
i może być prowadzone z przerwami w ciągu jednego roku lub kilku lat. 

KaRTa KITEBoaRDERa
ZalETY KaRTY Karta niebieska Karta czarna
Członkostwo w PZKite TAK TAK
Poziom umiejętności BRAK potwierdza III stopień umiejętności
Licencja na starty w zawodach BRAK TAK
Wypożyczanie sprzętu BRAK TAK
Rabat na przechowywanie sprzętu BRAK TAK
Rabat w zaprzyjaźnionych sklepach BRAK TAK
Międzynarodowe ubezpieczenie NW BRAK TAK
CEna KaRTY 130 Pln 290 Pln 130 Pln 290 Pln
Śmierć wskutek NW 5000 PLN 25 000 PLN 5000 PLN 25 000 PLN
Trwały uszczerbek wskutek nW 10 000 Pln 50 000 Pln 10 000 PLN 50 000 PLN
Nabycie środków pomocniczych 3000 PLN 3000 PLN 3000 PLN 3000 PLN
Przeszkolenie zawodowe inwalidów 3000 PLN 3000 PLN 3000 PLN 3000 PLN
Odbudowa stomatologiczna 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN
Zwrot kosztów leczenia na terytorium RP 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN
Zwrot kosztów leczenia za granicą 40 000 Pln 150 000 Pln 40 000 PLN 150 000 PLN
Koszt transportu i rehabilitacji do 40 000 PLN do 150 000 PLN do 40 000 PLN do 150 000 PLN
Pomoc finansowa za granicą BRAK 2000 PLN BRAK 2000 PLN
Złożenie kaucji BRAK 8000 PLN BRAK 8000 PLN
Zastępstwo procesowe BRAK 8000 PLN BRAK 8000 PLN
Bagaż 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN
Nagłe leczenie stomatologiczne 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN
ubezpieczenie oC na terenie RP  
i za granicą 20 000 Pln 50 000 Pln 20 000 PLN 50 000 PLN

ubezpieczenie oC instruktorów  
i wychowawców BRaK 10 000 PLN

Wymiana karty niebieskiej na czarną 100 Pln
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Kitesurfing dla każdego
Kitesurfing może uprawiać każdy. Program nauczania PZKite pozwala szkolić kursantów w wie-
ku od 12 lat, a górną granicę wyznacza jedynie podstawowa sprawność ruchowa – najstarsi 
uczniowie w Polsce mieli ponad 70 lat! Możliwe jest też szkolenie dzieci poniżej 12. roku życia 
i ważących poniżej 40 kg, jednak wymaga to specjalnego programu nauczania, odpowiednie-
go sprzętu i umiejętności instruktorskich. Kitesurfing na poziomie podstawowym nie obciąża 
układu kostnego i pozwala cieszyć się pływaniem nawet ludziom z drobnymi problemami z krę-
gosłupem czy otyłością. Aby rozpocząć szkolenie, nie trzeba mieć specjalnego przygotowania 
ani sprzętu. Wystarczy zgłosić się do licencjonowanej szkoły kiteboardingu i rozpocząć kurs. 
Ramowy program szkolenia kitesurferów został oparty na wiedzy najbardziej doświadczonych 
polskich instruktorów kiteboardingu. Uwzględnia on warunki panujące na polskich spotach. 
Poniżej zamieszczamy opis programu szkolenia.
Szkolenie podzielone jest na cztery części. Na poziomie I można poznać teoretyczne aspekty 
pływania, zapoznać się z systemami bezpieczeństwa, przygotować sprzęt i nauczyć sterowania 
latawcem w oknie wiatrowym i strefie mocy. Etap ten zajmuje z reguły od 3 do 4 godzin. Szcze-
gółowy plan zajęć znajduje się poniżej.

• Umiejętność wskazania kierunku wiatru. 
• Umiejętność określenia kierunku wiatru wzglę-

dem lądu (onshore, offshore, sideshore). 
• Znajomość budowy latawca treningowego. 
• Znajomość podstawowych zasad bezpie-

czeństwa 
• Znajomość międzynarodowych zna-

ków komunikacji. 
• Umiejętność sterowania małym 

latawcem treningowym 
• Znajomość okna wiatrowego. 
• Znajomość budowy latawca, 

umiejętność przy-
gotowania sprzę-
tu i poprawnego 
zabezpieczenia 
go na plaży. 

• Umiejętność 
bezpiecznego 
poruszania się 
z latawcem po 
plaży. 

• Zapoznanie się 
z działaniem syste-
mów bezpieczeń-
stwa latawców 
4- i 5-linkowych. 

• Umiejętność złożenia latawca oraz zwijania 
baru. 

• Umiejętność asystowania przy startowaniu 
i  lądowaniu latawca. 

• Umiejętność przepinania latawca między 
dwoma użytkownikami. 

• Umiejętność sterowania latawcem na kra-
wędzi okna wiatrowego 

• Umiejętność przemieszczania się z lataw-
cem będącym w powietrzu. 

• Umiejętność odpuszczenia baru. 
• Umiejętność puszczenia baru 

w przypadku zagrożenia. 
• Umiejętność użycia systemów bez-

pieczeństwa. 
• Umiejętność restartu latawca z wody. 

• Umiejętność sterowania w strefie mocy. 
• Umiejętność odkręcenia linek latawca. 
• Umiejętność posługiwania się trymerem 

depowera. 
• Umiejętność wylądowania latawca z pomo-

cą asystenta. 
• Podstawy prawa drogi w oparciu o KSPD. 
• Umiejętność pływania body dragami. 

Poziom I
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• Umiejętność utrzymywania wysokości. 
• Umiejętność utrzymywania prawidłowej po-

zycji ciała podczas pływania. 
• Umiejętność ostrego pływania na wiatr i na-

bierania wysokości. 
• Umiejętność odpadania. 
• Umiejętność wykonywania zwrotów. 
• Umiejętność doboru sprzętu do panują-

cych warunków i własnych umiejętności. 
• Umiejętność wyboru miejsca do startu i pły-

wania. 

• Umiejętność zachowania się na głębokiej 
wodzie. 

• Umiejętność reagowania w awaryjnych sy-
tuacjach. 

Elementy uzupełniające 
• Znajomość podstawowych typów latawców 

i ich cech. 
• Zagrożenia na spocie. 
• Znajomość możliwych organizacji i ograni-

czeń ruchu na wodzie

• Umiejętność wystartowania latawca z po-
mocą asystenta. 

• Umiejętność sterowania latawcem jedną ręką. 
• Umiejętność pływania body dragami z deską. 
• Umiejętność odzyskiwania deski na głębo-

kiej wodzie. 
• Znajomość teorii startu z deską. 
• Umiejętność zakładania deski i utrzymania 

pozycji startowej. 
• Umiejętność startu z wody i przepłynięcia 

krótkiego dystansu. 

Poziom III przeznaczony jest dla kiteboarderów, którzy potrafią samodzielnie pływać między inny-
mi użytkownikami spotu i chcą doskonalić swoje umiejętności. Etap ten zajmuje z reguły kilkana-
ście godzin i zależy od ogólnej koordynacji kursanta. 

Na poziomie II kursanci zdobywają umiejętność pływania 
z deską i wszelką niezbędną wiedzę, by robić to efektywnie 
i bezpiecznie. Etap ten zajmuje średnio od 4 do 9 godzin.

Poziom II

Poziom III

Poziom IV przeznaczony jest dla zaawansowanych kitesurferów chcących doskonalić swoje 
umiejętności, w tym wszelkiego rodzaju skoki i triki. 

Poziom IV

• Znajomość prawa drogi wg KSPD oraz pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa. 

• Umiejętność wykonania prostego skoku 
i wylądowania. 

• Umiejętność pływania w warunkach gra-
nicznych. 

• Umiejętność pływania w pozycji switch. 
• Umiejętność pływania po zafalowanym 

akwenie. 
• Podstawowe umiejętności związane z ser-

wisowaniem sprzętu. 

• Umiejętność 
kontrolowanego 
zatrzymania się. 

• Umiejętność pływa-
nia w obu kierunkach 
bez utrzymywania wyso-
kości. 

• Umiejętność samodzielnego wylą-
dowania latawca przy użyciu systemu 
bezpieczeństwa. 

• Umiejętność awaryjnego zwinięcia linek 
i latawca na wodzie. 

Mając umiejętności na poziomie IV, można zostać pomocnikiem instruktora, a następnie awan-
sować na kolejne poziomy instruktorskie.

Po ukończeniu poziomu III kursanci otrzymują czarną Kartę Kiteboardera.



10kg

Cumulonimbus – chmura 
burzowa, przed której frontem 
następuje gwałtowna zmia-
na kierunku wiatru o  180º 
i znaczny wzrost jego siły. 
Może powodować wyładowa-
nia atmosferyczne.

Zagrożenia na spocie

Zagrożenia atmosferyczne

Wał szelfowy – zwany też 
szkwałowym, kształtem przypo-
mina poziomy klin. Znajduje się 
najczęściej na froncie strefy bu-
rzowej i zwiastuje silne porywy 
wiatru, przekraczające często 30 
węzłów/godzinę.

Chmury burzowe – chmury z bły-
skawicami niosą ogromne za-
grożenie dla kitesurferów. Mokry 
i  słony sprzęt kitesurfingowy jest 
doskonałym przewodnikiem elek-
tryczności i w przypadku burzy 
może sprzyjać uziemianiu wyłado-
wań atmosferycznych.

2 x długość linek



10kg

2 x długość linek



24

BeZpIecZeŃStWo

Ubezpieczenia
Instruktorzy, kursanci czy po prostu pływający na kicie lub osoby uprawiające sport w podróży 
mogą się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwłaszcza tych, które mogły-
by się wydarzyć za granicą. W każdym sporcie wypadki i kontuzje się zdarzają, dlatego warto 
zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. 
Sprawdzając opcje ubezpieczeń, pamiętajmy, że sport sportowi nie równy. Inna stawka ubezpie-
czenia obowiązuje w przypadku gry w golfa, a inna w odniesieniu do skoków spadochronowych. 
Kitesurfing z reguły jest zaliczany do sportów podwyższonego ryzyka, ale w niektórych towarzy-
stwach ubezpieczeniowych może być uznany za sport ekstremalny. Należy to sprawdzić przed 
wykupieniem polisy. Inaczej traktowane są też zawody i treningi sportowe oraz ubezpieczenie 
w trakcie wykonywania pracy zawodowej. 
Od czego można się ubezpieczyć i jakie dokumenty wyrobić?

EKuZ – Europejska Karta ubezpieczenia 
Zdrowotnego 
W Europie należy zacząć od wyrobienia 
EKUZ. Karta wydawana bezpłatnie przez 
NFZ uprawnia do leczenia za granicą w pań-
stwowych placówkach zdrowotnych na za-
sadach obowiązujących obywateli danego 
kraju. Jeśli za każdy dzień pobytu w szpitalu 
albo za wizytę lekarską czy opiekę stoma-
tologiczną jest wymagana zryczałtowana 
opłata w wysokości kilkudziesięciu euro, 
trzeba ją uiścić z własnej kieszeni. EKUZ nie 
pokrywa również kosztu transportu medycz-
nego do Polski. Karta jest honorowana w 27 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
w państwach członkowskich EFTA i w Chor-
wacji. 

ubezpieczenie od kosztów leczenia (Kl)
Jeśli zdarzy się nam wypadek lub po pro-
stu zachorujemy, koszty leczenia za granicą 
mogą być bardzo wysokie, nawet gdy mamy 
EKUZ. Warto więc zadbać o dodatkowe za-
bezpieczenie. Ubezpieczeniem mogą być 
objęte badania i zabiegi, pobyt w placówce 
służby zdrowia, leczenie stomatologiczne, 
zakup lekarstw i środków opatrunkowych, 
a  w niektórych przypadkach dojazd lekarza. 
Ubezpieczenie to nie obejmuje z reguły cho-
rób przewlekłych, na które byliśmy leczeni po 
uprzednim zdiagnozowaniu. 

ubezpieczenie od kosztów transportu (KT)
Niezależnie od leczenia poszkodowany może 
wymagać transportu. Ubezpieczenie powinno 
pokrywać przewiezienie go z miejsca wypad-
ku do najbliższej placówki służby zdrowia, do 
innej placówki służby zdrowia, do kraju, do 
miejsca, od którego podróż może być konty-
nuowana, a także zapewniać zakwaterowanie, 
jeśli transport nie może się odbyć bezpośred-
nio po wypisaniu z placówki służby zdrowia. 

ubezpieczenie assistance
Ubezpieczenie to ma bardzo różny zakres, 
począwszy od pokrycia kosztów podróży do 
kraju, zakwaterowania, przez zapewnienie 
przepływu wszelkiego rodzaju informacji, po-
mocy prawnej, aż po zwrot kosztów pobytu 
i powrotu do kraju osób towarzyszących. Czę-
sto jest składnikiem ubezpieczenia od kosz-
tów leczenia lub transportu. 

ubezpieczenie oC (lub oC instruktorskie)
Niezwykle ważny składnik ubezpieczenia, 
gdyż jego założeniem jest ochrona przed fi-
nansowymi skutkami szkód wyrządzonych 
przez nas osobom trzecim w mieniu lub oso-
bie, np. w wyniku wypadku. Ubezpieczenie to 
chroni nas przez kosztami sądowymi i kosz-
tami mającymi zapobiec dalszemu poszerza-
niu się szkody. OC chroni między innymi od 
kosztów: uszkodzenia sprzętu, uszczerbku na 
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zdrowiu innych osób, niemożności wykony-
wania przez nich pracy czy wypłacania renty. 
OC instruktorskie działa także w czasie wyko-
nywania pracy. To ubezpieczenie nie obejmu-
je naszych szkód i szkód wyrządzonych przez 
naszych kursantów.
Wypadek spowodowany pod wpływem alko-
holu lub innych używek zwalnia ubezpieczy-
ciela z obowiązku wypłacania świadczenia!

ubezpieczenie nnW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków dotyczy wypłaty świadczeń 
w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
– złamań, utraty kończyn, słuchu, wzroku itp. 
W  zależności od ubezpieczenia niezbędne 
jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia 
od udarów mózgu i następstw ataków serca. 
Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe uznają 
zwichnięcia, naderwania czy urazy kolan.

Koszty ratownictwa i poszukiwań 
Ratowanie życia na morzu wszędzie na świe-
cie jest bezpłatne, natomiast ratowanie mienia 
już nie. Wynika to z konwencji International 
Convention on Maritime Search and Rescue 
(1979) i międzynarodowej konwencji o ratow-
nictwie morskim (1989), której art. 16 mówi, 
że nie pobiera się wynagrodzenia od uratowa-
nych osób, jednak nie narusza to prawa kra-
jowego w tym zakresie. Jednak np. planując 
górskie wycieczki podczas pobytu za granicą, 
warto się ubezpieczyć od kosztów związa-
nych z akcją ratowniczą lub poszukiwawczą 
prowadzoną przez wyspecjalizowane służby 
ratownicze w celu ratowania życia lub zdro-
wia. Pamiętajmy, że godzina lotu śmigłowca 
kosztuje kilka tysięcy euro. 

ubezpieczenie bagażu 
Obejmuje kradzież z włamaniem, roz-
bój, wypadek lub katastrofę środka 
komunikacji, nagłe zachorowanie lub 
nieszczęśliwy wypadek, w którego 
wyniku utraciliśmy w sposób nagły 
możliwość opiekowania się baga-
żem, oraz zaginięcie lub uszkodzenie 

w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod 
opieką zawodowego przewoźnika. Ubezpie-
czenie to nie obejmuje z reguły: pieniędzy, 
kart płatniczych, biletów, przedmiotów war-
tościowych, sprzętu sportowego, komputero-
wego, fotograficznego, telekomunikacyjnego 
itp. Wymaga też udokumentowania kradzieży 
lub zaginięcia. W praktyce dotyczy ubrań, bu-
tów, okularów itp.

ubezpieczenie sprzętu sportowego
Umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów sprzętu 
sportowego utraconego w wyniku kradzieży 
lub zniszczenia. Sprzęt musi być zabezpie-
czony przed kradzieżą! Latawiec czy deska 
pozostawiona na brzegu nie będą podlega-
ły ochronie. Utrata sprzętu z naszej winy lub 
niedbalstwa również spowoduje brak wypłaty. 
Kradzież należy też w ciągu 12 godzin zgłosić 
na policji.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Możemy te ubezpieczyć urządzenia elektro-
niczne, które zabieramy ze sobą w podróż. 
Z  reguły wymaga to jednak wykupienia do-
datkowej opcji. Należy dokładnie sprawdzić 
wszystkie wyjątki dotyczące tego ubezpie-
czenia. Do typowych zdarzeń wyłączonych 
z odpowiedzialności ubezpieczyciela zalicza 
się szkody, do których doszło w momencie, 
gdy bagaż został pozostawiony bez opieki. 
Ubezpieczyciel może też odmówić rekom-
pensaty za szkody polegające na niewielkim 
uszkodzeniu samych walizek, toreb czy ple-
caków. 



26

BeZpIecZeŃStWo

Kitesurfingowe Prawo Drogi

Prawidło 3.1. i 6.
Startowanie i lądowanie latawca lub jakikol-
wiek manewr nie może nikomu zagrażać.

Prawidło 4.4.
Nawietrzny podnosi latawiec, a zawietrzny 
obniża.

Prawidło 3.2.
W strefie brzegowej ustępuj wchodzącym 
do wody.

Prawidło 3.3.
Ustępuj wszystkim niemającym kontroli 
nad sprzętem.

Poniższe infografiki, ilustrujące „Kitesurfingowe Prawo Drogi” autorstwa Marka Rowińskiego, to 
obowiązkowa lektura każdego kitesurfera. Opracowanie zostało przyjęte z entuzjazmem przez 
cały świat, a prawa w nim zawarte są stosowane przez osoby uprawiające kitesurfing rekreacyj-
nie i zawodowo na całym globie. Zasady kodeksu oparto na Międzynarodowym Prawie Drogi 
Morskiej (MPDM), państwowych przepisach morskich, żeglarskich, windsurfingowych oraz na 
powszechnie przyjętych zasadach obowiązujących w światowym kitesurfingu. 
Należy pamiętać, że absolutnym priorytetem każdego kitesurfera jest unikanie sytuacji nie-
bezpiecznych. Poniższe zasady nie określają wszystkich sytuacji, jakie mogą się wydarzyć na 
wodzie, ale dotyczą najczęstszych problemów. Dla przykładu: spotkanie z początkującym kite-
surferem, niemającym pełnej kontroli nad swoim sprzętem, pozwala nam odstąpić od prawideł 
i ustąpić, będąc uprzywilejowanym. Nie zapominajmy o tym i przyjrzyjmy się wnikliwie wszystkim 
opisanym sytuacjom. 
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Prawidło 4.1.
Lewy hals ustępuje prawemu.

Prawidło 4.2.
Nawietrzny ustępuje zawietrznemu.

Prawidło 4.3.
Wyprzedzający nie przeszkadza  
wyprzedzanemu.

Prawidło 7.1.
Ustępuj pływającym na fali.

Prawidło 5.2.
Unikaj spotkań wieloosobowych.

Prawidło 10.
Ustępuj wszystkim użytkownikom wody bez 
napędu mechanicznego oraz jednostkom 
napędzanym mechanicznie dłuższym niż 
7 metrów.
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Kiteboarder  
poziom IV
• potrafi pływać  

w pozycji switch
• potrafi wykonać  

prosty skok 
• może zostać  

instruktorem

Kiteboarder  
poziom I
• potrafi sterować 

latawcem
• potrafi pływać  

body dragami

Kiteboarder  
poziom II
• potrafi pływać  

w ślizgu
• potrafi wykonać 

selfrescue

Kariera

Kurs  
instruktorski

Pomocnik instruktora
• może zarobkowo pomagać 

w szkoleniu kursantów
• posiada ubezpieczenie OC 

w postaci karty kiteboardera

Trener
• posiada ubez-

pieczenie OC 
w postaci karty 
kiteboardera

• może prowa-
dzić szkolenia 
grup zawod-
ników w kon-
kurencjach 
twin-tip racing 
i formula kite

Instruktor  
wykładowca

• może szkolić 
instruktorów

• może akcep-
tować zmiany 
poziomów 
instruktorów

• może akcep-
tować shado-
wing

Kurs  
trenerski

Kurs pomocnika lub 
praktyka w szkole

Instruktor poziom I
• posiada ubezpieczenie OC  

w postaci karty kiteboardera
• może zarobkowo szkolić  

kursantów na jednym latawcu
• może korzystać z programu  

zniżek na zakup sprzętu
• może wypisywać karty 

progresu

Kiteboarder  
poziom III
• potrafi ostrzyć  

i kontrolować tor 
jazdy

• potrafi robić zwroty
• może wypożyczać 

sprzęt

Fr
ee

st
yl

e

W
av

e

Fo
il

Doświadczenie,  
działalność związkowa,  

praktyka asystencka

Doświadczenie,  
działalność związkowa,  

praktyka asystencka

Instruktor poziom II
• posiada ubezpieczenie OC  

w postaci karty kiteboardera
• może zarobkowo szkolić  

kursantów na dwóch latawcach
• może korzystać z programu  

zniżek na zakup sprzętu
• może wypisywać karty progresu
• może szkolić pomocników  

instruktorów
• może akceptować shadowing
• może zostać trenerem lub  

instruktorem wykładowcą
• musi posiadać licencję  

motorowodną
• musi mieć minimum rok  

praktyki w szkole i udokumen-
towanych 30 wyszkolonych 
kursantów
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Kurs pomocnika
Legitymując się umiejętnościami na poziomie III D, można rozpocząć karierę instruktora PZKite. 
Pierwszym etapem jest ukończenie kursu na pomocnika instruktora lub odbycie 40-godzinnego 
bezpłatnego stażu w szkółce. Jest to praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktor-
skiego, zapoznanie się z pracą instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy 
w sezonie letnim (wakacyjnym). 
Cena kursu wynosi 600 zł i obejmuje ubezpieczenie roczne OC w postaci karty kiteboardera, 
składkę członkowska związku i opłatę za kurs.

Aby zapisać się na kurs, należy mieć:
• umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite, 
• ukończone 16 lat (konieczna jest zgoda rodziców osób niepełnoletnich). 

Kurs lub 40-godzinna praktyka kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym z umiejęt-
ności pływania. Odbycie praktyki potwierdzają instruktor co najmniej I poziomu oraz instruktor 
PZKite co najmniej II poziomu. 

W czasie kursu uczestnicy muszą:
•  wysłuchać wykładów z teorii – 6 godz.  

w ciągu 2–3 dni, 
•  odbyć min. 20 godz. bezpłatnej praktyki 

w szkole pod okiem instruktora PZKite 
poziomu II. 

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z na-
stępującymi zagadnieniami:
1. organizacja pracy szkoły kitesurfingu. 
2. Sprzęt w szkole i jego konserwacja.
3. asekuracja podczas zajęć na wodzie. 
4.  asystowanie podczas prowadzenia zajęć.
5. Ramowy program szkolenia. 

Pomocnik instruktora uprawniony jest do:
• przygotowania sprzętu do zajęć, 
•  prowadzenia asekuracji na łodzi mo-

torowej niewymagającej dodatkowych 
uprawnień, 

•  zarządzania organizacją sprzętu i jego 
utrzymaniem, 

•  wspomagania grup wieloosobowych 
prowadzonych przez innego instruktora 
PZKite I lub II poziomu. 

•  Pomocnik nie może brać samodzielnego 
udziału w zajęciach bez nadzoru instruk-
tora. 
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Rywalizacja  
sportowa 

w kiteboardingu

Kiteboarder Pomocnik 
instruktora Trener kiteboardingu Pomocnik  

Sędziego

Program  
szkolenia  

instruktorów  
i pomocników

Ramowy  
program  
szkolenia  

podstawowego  
w kiteboardingu

Program  
szkolenia  

sportowego  
w klasie  
TTR  i FK

Program  
szkolenia  
trenerów

Program  
szkolenia  
sędziów

Instruktor PZKITE 
poziom I

Struktura szkoleniowa

poziom VII 
Instruktor 

wykładowca PZKITE

Sędzia

Instruktor PZKITE 
poziom II

Pomocnik instruktora 
wykładowca PZKITE

PZKITE

KoMISja  
SZKolEnIa

KoMISja  
SPoRTu
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Unifikacja instruktorów IKO i POiK 
w PZKite
Od 1 maja 2018 r. instruktorzy IKO i POiK mogą się ubiegać o nadanie stopni instruktorskich 
PZKite po odbyciu kursu unifikacyjnego i zdaniu testów teoretycznych i praktycznych. Kurs uni-
fikacyjny można odbyć podczas każdego kursu instruktorskiego PZKite I poziomu. Dla unifikują-
cych się instruktorów obowiązkowe są pierwsze trzy dni kursu i odbywający się ostatniego dnia 
kurs SAR, jeśli nie mają aktualnych zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy. 

Kurs unifikacyjny przeznaczony jest dla instruktorów organizacji, które w 2017 r. nie unifikowały 
się do PZKite na warunkach preferencyjnych. Wymagany jest dokument stwierdzający, że kandy-
dat był lub jest instruktorem jednej z wymienionych organizacji. 

Program kursu

• Wprowadzenie do PZKite
• Struktura związku
• Cele i zadania PZKite
•  Ścieżka rozwoju instruktora kiteboardingu 

w PZKite
•  Osiem godzin zajęć teoretycznych z zakresu:

• ramowy program szkolenia PZKite,
• osiem etapów szkolenia PZKite,
• nowe metody szkolenia kiteboardingu,
• bezpieczna strefa szkolenia,
•  zasady bezpieczeństwa dla kursantów 

PZKite,
• wyposażenie instruktora PZKite,
• profesjonalizm w pracy instruktora PZKite,
•  obsługa informatycznego systemu szko-

leń PZKite,
•  akcja asekuracyjna przy użyciu łodzi 

motorowej.

• Trzy godziny zajęć praktycznych:
•  lekcja demonstracyjna (prowadzi instruk-

tor, wykładowca; delegat techniczny) na 
temat: poziom PZKite II + III,

•  lekcja ćwiczeniowa trzy godziny (kur-
sanci po ukończeniu min. I stopnia) na 
temat: poziom PZKite II + III.

•  Kurs SAR, jeśli instruktor nie ma aktualnego 
zaświadczenia o odbyciu kursu pierwszej 
pomocy. 

•  Egzamin końcowy na stopień instruktora 
PZKite I poziomu: 
• egzamin teoretyczny w formie testu,
•  egzamin praktyczny – wykonanie wybra-

nych ewolucji/manewrów kiteboardingo-
wych w sposób powtarzalny na pozio-
mie pokazowym.

Koszt kursu unifikacyjnego wynosi 800 zł (opcjonalnie dodatkowo 50 zł za kurs SAR) i obejmuje:
•  kartę kiteboardera z ubezpieczeniem 

STANDARD,
•  legitymację instruktorską PZKite I lub II pozio-

mu, w zależności od stopnia IKO lub POiK,

• opłatę członkowską PZKite,
• 50 kart progresu PZKite,
• opłatę za kurs.

uprawnienia po kursie:

•  stopień instruktora PZKite I lub II poziomu, 
w zależności od stopnia IKO lub PoiK,

•  możliwość prowadzenia zajęć na jednym 
latawcu lub dwóch z pomocnikiem przez 
instruktora I poziomu lub na dwóch lataw-
cach w przypadku instruktora II poziomu,

•  możliwość wystawiania kart kiteboardera 
i kart progresu,

•  otrzymanie ubezpieczenia karty kiteboardera 
PRESTIGE z OC instruktorskim na cały świat,

•  uczestnictwo w programie partnerskim 
PZKite. 
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Kurs instruktorski
Mając umiejętności na poziomie IV PZKite, można rozpocząć karierę instruktorską w Polskim 
Związku Kiteboardingu. Bycie instruktorem pozwala na szkolenie zarobkowe kursantów w Pol-
sce i na świecie w szkółkach kitesurfingu lub samodzielnie, daje międzynarodowe ubezpiecze-
nie łącznie z OC instruktorskim i uprawnia do wielu zniżek na sprzęt. 
Cena kursu wynosi 1950 zł + 50 zł za obowiązkowy kurs SAR i obejmuje: roczne instruktorskie 
ubezpieczenie OC w postaci czarnej karty kiteboardera, składkę członkowska związku i opłatę za 
kurs. Cena nie obejmuje pobytu i wyżywienia w czasie kursu. 

Aby zapisać się na kurs, należy:
• mieć ukończone 18 lat,
• umieć pływać na poziomie IV PZKite,
• uzyskać zaświadczenie od lekarza o zdolności do uprawiania sportu,
•  mieć licencję pomocnika instruktora, ukończyć 2-dniowy kurs pomocnika odbywający 

się przed kursem instruktorskiego (płatny 600 zł) lub odbyć 20 godzin bezpłatnej praktyki 
w szkole i wpłacić 50 zł za licencję pomocnika.

W czasie kursu uczestnicy muszą:
• odbyć 6-dniowe zajęcia z teorii i praktyki,
• ukończyć specjalistyczny kurs pierwszej pomocy prowadzony przez ratowników WOPR/SAR,
• zdać egzaminy teoretyczne i praktyczne.
W przypadku niewystarczających umiejętności praktycznych instruktor wykładowca może zale-
cić dodatkową praktykę przed wydaniem licencji.

Po zakończeniu kursu przyszli instruktorzy muszą odbyć płatny staż w szkole w wymiarze 20 godzin.
Po ukończeniu kursu instruktorzy otrzymują:
• certyfikat ukończenia kursu,
• czarną kartę kitebordera z OC instruktorskim na cały świat i licencję instruktora poziomu I,
• przywileje wynikające z udziału w programie partnerskim PZKite,
• pakiet instruktorski.

Po ukończeniu kursu instruktorzy poziomu I uprawnieni są do:
• prowadzenia zajęć na jednym latawcu, 
• wystawiania karty kiteboardera i karty krogresu. 

Kurs instruktorski składa się z części teoretycznej 
i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zapo-
znają się ze wszystkimi aspektami nauczania i prowa-
dzenia zajęć. Muszą przygotować własne prezentacje 
na wybrany temat, a także zdać szereg testów ze zna-
jomości prezentowanej wiedzy. W części praktycznej 
przyszli instruktorzy obserwują przykładowe lekcje, 
a następnie prowadzą lekcje z prawdziwymi kursanta-
mi pod okiem instruktorów wykładowców. 
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Dzień 1.
Rano
• wprowadzenie,
• wykład nt. bezpieczeństwa.
Po południu
•  akcja asekuracyjna z użyciem łodzi moto-

rowej,
• feedback wykładowcy.

Dzień 2.
Rano
•  wykład: podstawy psychologii nauczania 

PZKite,
•  prezentacja wybranego zagadnienia doty-

czącego kiteboardingu.
Po południu
•  analiza umiejętności praktycznych uczest-

ników – na poziom IV PZKite,
• wykład: metodyka, poziom I PZKite,
•  lekcja demonstracyjna (egzaminator – kur-

sant).

Dzień 3.
Rano
• prezentacja wybranego zagadnienia kite 2,
• wykład: metodyka, poziom II PZKite.
Po południu
• lekcja ćwiczeniowa (kandydaci),
• feedback wykładowcy.

Dzień 4.
Rano
• prezentacja wybranego zagadnienia kite 3,
• wykład: metodyka poziom III i IV PZKite.
Po południu
• lekcja ćwiczeniowa (kandydaci),
• feedback wykładowcy.

Dzień 5.
Rano
• prezentacja wybranego zagadnienia kite 4,
• wykład: meteorologia i sprzęt (kandydaci).
Po południu
• lekcja ćwiczeniowa (kandydaci),
• feedback wykładowcy.

Dzień 6.
Rezerwowy na wypadek braku wiatru lub nie-
możliwości przeprowadzenia kursu z innych 
powodów.
Szkolenie SAR.

Program kursu na instruktora PZKite
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Program partnerski PZKite
Instruktorzy zrzeszeni w PZKite korzystają z programu partnerskiego, w którym po okazaniu legi-
tymacji mogą kupować najnowszy sprzęt kitesurfingowy ze znaczącym rabatem. Poniżej znajdu-
je się lista firm biorących udział w programie partnerskim.
Szczegóły zamawiania sprzętu z rabatem można znaleźć na stronie PZKite.org > Instruktorzy > 
Program partnerski 

www
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Instruktorzy 

Certyfikowani instruktorzy PZKite
Instruktorzy wykładowcy
Przemysław Wójcik
Dariusz Ziomek

Igor Czernik
Łukasz Koniuszewski

dr Piotr Kunysz
Katarzyna Pokój 

Anna Ambroszkiewicz
Wojtek Antosiewicz
Aleksandra Anweiler
Agata Bar
Marta Baran
Kamil Baranowski
Natalia Binkowska
Karol Borycki
Michał Brona
Maciej Brożek
Igor Budzyński
Katarzyna Cebula
Maciej Cedro
Łukasz Ceran
Andrzej Chabiera
Szymon Chmarek
Nikola Chodakowska
Aleksandra Cielecka
Aleksandra Cwojdzińska
Kasper Czernik
Bartosz Czernik
Stanisław Dawid
Piotr Dąbrowski
Michał Duchnowski
Paulina Dyc
Daniel Flejszman
Joanna Gajewska
Jakub Gąciarz
Sara Gintowt-Samkie-

wicz
Jakub Głowacz
Maciej Gołygowski
Ryszard Górnowicz
Zuzanna Górska
Marek Grabania
Marek Grabowski
Maciej Grzęda
Małgorzata Halama
Jakub Harężlak
Robert Herrmann
Mateusz Jacyno
Jakub Jakubowski

Maciej Jankowski
Piotr Jaworski
Katarzyna Kapuśniak
Grzegorz Kaszubowski
Adrian Kawęcki
Piotr Kierwiak
Jakub Kompała
Piotr Konarski
Tomasz Koniecki
Roberto Konopczak
Marek Kotiuszko
Maciej Kowalczyk
Tomek Kowalewski
Jakub Kowalski
Wojtek Kozubski
Kasia Kozyra
Ernest Krawczyk
Sebastian Krawczyk
Janek Krosny
Klaudia Krukowska – 

Pietrasiak
Alan Krzempek
Dorian Krzystanek
Karol Krzysztofik
Grzegorz Kucieński
Mateusz Kuczaj
Adam Kudelski
Michał Kulczycki
Michał Kulpiński
Natalia Kusztal
Grzegorz Kuziorowicz
Tomasz Lachowicz
Adam Leik
Dominik Lepczyński
Eryk Libner
Julia Lisewska
Michał Liwski
Grzegorz Łopusiewicz
Dominik Łosiewicz
Igor Łosiewicz
Grzegorz Łyczko
Paweł Maciejewski

Mariusz Magoński
Piotr Mank
Roman Mazij
Olgierd Michalski
Łukasz Mikunda
Michał Misztal
Jacek Mroczkowski
Wiktor Mucha
Kuba Mucha
Dariusz Musial
Kamil Muża
Kacper Myga
Kamil Nikoniuk
Kacper Ociepa
Krzysztof Ogórka
Ada Orłowska
Henryk Orszulak
Jan Osiecki
Marcin Osikowicz
Nina Osucha
Piotr Paliga
Tomasz Panczocha
Bartosz Pasierb
Igor Pegza
Agata Perlińska
Daniel Pietrasiak
Jakub Piórko
Emilia Płaneta
Michał Podsiadły
Mikołaj Polak
Mikołaj Przestrzelski
Krzysztof Przydacz
Tomasz Ptak
Albert Puszko
Rafał Pyza
Tadeusz Radzimiński
Katarzyna Rakowiecka
Paweł Reguła
Grzegorz Rucki
Adam Serafin
Monika Sikora
Błażej Skrabucha

Łukasz Słaniewski
Tomasz Smigielski
Ania Sobczyk
Jarosław Sochacki
Marek Sokołowski
Piotr Sotniczuk
Jagoda Spież
Maja Stankiewicz
Gosia Stańko
Tymoteusz Stawarz
Andrzej Stawicki
Marcin Stawniak
Jakub Stryjewski
Adam Stybrzyński
Marcin Szakiel
Michał Szatkowski
Karol Szleper
Weronika Szyniszewska
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Warto być certyfikowaną szkołą 
PZKite
Program licencji dla szkół kitesurfingu został opracowany przez Komisję Szkolenia PZKite 
w trosce o zrównoważony i bezpieczny rozwój tego sportu w Polsce. Składa się na niego sze-
reg wytycznych i procedur dotyczących prawidłowego postępowania instruktorów i właścicieli 
szkół podczas organizowania kursów, które muszą być spełnione, by szkoła mogła zostać cer-
tyfikowana. PZKite ustalił obowiązkowe wyposażenie szkół, instruktorów i kursantów. Zostały 
określone limity prędkości wiatru, kryteria oceny warunków pogodowych, definicje bezpiecz-
nych spotów (w tym ich organizacja), kryteria wypożyczania sprzętu oraz wymagania bezpie-
czeństwa. Dzięki programowi certyfikacji kursanci szkoleni są w spójnym systemie o wysokich 
standardach, który ma im zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort oraz pozwoli unikać 
sytuacji kontuzjogennych podczas zajęć. 

Najważniejsze korzyści wynikające z przystąpienia do programu szkoły z licencją PZKite:

•  Szkoła może otrzymać zniżkę na pakiet 
ubezpieczeniowy OC i NNW. Zakres ubez-
pieczeń dla właścicieli szkół z tytułu pro-
wadzenia działalności gospodarczej, OC 
przedsiębiorcy, OC instruktorów, NNW 
kursanta. Specjalistyczna polisa PZU ob-
sługiwana jest przez agencję PZKite.

•  Szkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymu-
ją prawo do wystawiania karty kiteboardera 
wg zapisu o ogólnych zasadach wydawa-
nia kart kiteboardera, w tym wynagrodzenie 
w formie prowizji.

•  Szkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymu-
ją prawo do wystawiania kursantom bez-
płatnych Kart Progresu.

•  Informacje o każdej szkole, która otrzymała 
licencję, wraz adresem, telefonem i linkiem 
do strony internetowej umieszczone są na 
stronie związku PZKite, na liście rekomen-
dowanych szkół. Ta sama informacja znaj-
duje się również w drukowanej i interneto-
wej wersji informatora związku wydawane-
go raz w sezonie.

•  Szkoła PZKite poziomu II może samodziel-
nie organizować kursy instruktorskie wg 
wytycznych komisji szkolenia. Informacje 
o szkoleniach są publikowane na stronie 
PZKite i jej fanpage’u na Facebooku. 

•  Szkoła PZKite poziomu I może samodziel-
nie organizować kursy na pomocników 
instruktorów wg wytycznych komisji szko-
lenia. 

Ponadto szkoły otrzymują:

•  dostęp online do materiałów dydaktycz-
nych w formacie PDF, podręcznik, 

•  plakat z prawem drogi KSPD oraz inne do-
tyczące bezpieczeństwa, plakat-niezbędnik 
PZKite,

• materiały promocyjne: flagi PZKite, T-shirty,
•  materiały wspomagające kartę kiteboar-

dera (KB) – plansza PCW dużego formatu 
z repliką KB,

•  materiały wspomagające kartę krogresu 
(KP) – plansza PCW dużego formatu z re-
pliką KP,

• tabliczkę z licencją szkoły PZKite, 
•  raz w roku pakiet sponsorski (np. w formie 

koszulek, westów dla kursantów, kasków 
itp.),

• pakiet darmowych Informatorów PZKite.
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Szkolna licencja PZKite poziom I
• opłacona składka roczna w wysokości 350 zł,
•  minimum jeden instruktor z licencją PZK 

II stopnia w szkole (pozostali instruktorzy 
– minimum 1/3 kadry – muszą mieć unifi-
kację PZKite lub licencję instruktora PZKite 
stopnia I).

Szkolna licencja PZKite poziom II
• opłacona składka roczna w wysokości 350 zł,
•  minimum 3-letni staż działalności z pozio-

mem I PZKite,
•  minimum jeden instruktor z licencją PZK II 

stopnia,
•  instruktorzy – minimum 1/2 kadry – muszą 

mieć unifikację PZKite lub licencję instruk-
tora, PZKite poziom I,

•  sternik motorówki z licencją Polskiego 
Związku Motorowodnego w przypadku jed-
nostki powyżej 10 KM (min. jedna osoba 
odpowiedzialna za motorówkę),

•  zgoda lokalnych władz na prowadzenie 
działalności (w odniesieniu do lokalnych 
przepisów),

•  ubezpieczenie pakiet szkolny przygotowa-
ne przez PZK lub inne ubezpieczenie OC 
i NNW).

KONKURS
Weź udział w konkursie.  

Wypełnij ankietę na stronie 
PZKite.org/konkurs 
i wygraj jedną z nagród.

x 2

x 2x 2

x 2

x 3
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Wykaz szkół z licencją PZKite 
Świnoujście
KiteFoRT 
Świnoujście 
501 292 229 
www.szkolakitefort.pl

Łeba
aIRMan.Pl
Łeba 
501 510 669 
airman.pl

Chałupy
Bo Sport
Kamping Chałupy 3 
667 321 150 
www.bosport.pl

Kite Zone  
Kiteboarding Centre
Kemping Chałupy 3 
602 833 224 
www.kitezone.pl

Surf People
Chałupy 3 
720 009 000 
surfpeople.pl

Kite Park
kemping Solar,  
Chałupy 
605 200 444 
www.kitepark.pl

WaKE.Pl KITESuRF 
CEnTER 
Kemping Chałupy 5  
604 78 15 74 
www.wake.pl

Kite.pl
Kemping Chałupy 6 
500 275 599 
www.kite.pl

EaSY SuRF Chałupy 6
Kemping Chałupy 6 
513 020 574 
easy-surf.com/chalupy6

na KajTa.Pl
Chałupy Centrum 
533 539 659 
nakajta.pl

Kite Story
Chałupy 
502 283 715 
www.kitestory.pl

KitePro
Chałupy 
512 490 080 
www.kitepro.pl

Kuźnica

FloWCaMP.Pl
Kuźnica, Chałupy 
501 042 510 
www.flowcamp.pl

abc Surf
Kuźnica 
501 550 002 
www.szkola.abcsurf.pl
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jastarnia

SurfPoint 
Jastarnia – Camping 
Maszoperia 
510 858 881 
www.surfpoint.pl

SurfSzkoła 
Jastarnia 
602 392 237 
www.surfszkola.pl

Surferownia by Flyspot
Jastarnia 
881 448 102 
www.surferownia.pl

Kite House
Jastarnia 
733 378 323 
kitehouse.pl

Kite Hero
Jastarnia 
601 632 840  
www.kitehero.pl

Szkoła Kitesurfingu 
KiteTravel
Jastarnia 
508 845 455 
kitetravel.pl

ToPKITE 
Jastarnia 
660 005 322 
www.topkite.pl

iKite
Jastarnia 
664 665 995 
www.ikite.pl

KITEBaZa.Pl
Jastarnia 
605 429 125 
www.kitebaza.pl

KiteFreaks.pl
Jastarnia 
668 647 970 
kitefreaks.pl

jurata
Surf Bonjo
Jurata 
666 666 179 
www.surfbonjo.com

Rewa
aloha
Rewa 
504 238 179 
www.aloha.pl

olbrychski SPoRT
Rewa, Jastarnia
601 745 645
www.olbrychskisport.pl

Rewa Surf Centrum
Rewa 
519 870 229 
www.rewasurf.pl

Sycylia
unHooKED
Lo Stagnone, Sycylia, 
Włochy 
+ 48 600 313 828 
unhooked.pl

KITE laB
Lo Stagnone, Sycylia, 
Włochy
+48 504 015 792 
kitelab.info
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Sycylia – perfect flat
Jak przedłużyć sezon kitesurfingowy
Bałtyk i Zatoka Pucka oferują warunki termicz-
ne znośne dla większości kitesurferów od maja 
do października. Ale co mają zrobić lubiący 
pływać bez pianki? Rozwiązaniem może być 
wyjazd na Sycylię do Lo Stagnone. 
Na zachodnim krańcu Sycylii między Trapa-
ni a  Marsalą znajduje się rozległa, płytka, za-
mknięta wyspą Isola Grange laguna Lo Stagno-
ne, idealnie nadająca się na kitesurfing. Więk-
szość spotów kite’owych mieści się między 
przecinającą lagunę na pół wyspą Santa Maria 
a miejscowością Birgi Vecchi. Pływać można 
teoretycznie od San Teodoro do Marsali.
Do Lo Stagnone najłatwiej dostać się liniami 
Ryanair. Samoloty lądują w Trapani, położo-

nym właściwie na tyłach Birgi, skąd można 
dojść do spotu pieszo. Niestety do chwili od-
dania do druku informatora nie było wiadomo, 
czy Ryanair uruchomi loty do Trapani w 2018 r. 
Alternatywą jest lot do oddalonego o 100 km 
Palermo. Na lotniskach mieści się kilka wypo-
życzalni oferujących całkiem przystępne ceno-
wo samochody. Samoloty latają do Polski od 
końca marca do końca października, a odpo-
wiednio wcześnie kupiony bilet w dwie stro-
ny kosztuje około 500 zł. Przy samym spocie 
znajdują się dwa niewielkie hotele Santa Maria 
i Herons Bay i kilkanaście kwater do wynaję-
cia. Kolejne hotele w rodzaju Torre Lupa i cała 
rzesza kwater i pensjonatów leży nieco dalej – 
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lokalizacje te będą wymagały korzystania z sa-
mochodu. W Birgi i najbliższej okolicy znajduje 
się kilka knajpek oferujących owoce morza, 
makarony i pizzę. W Marsali, Trapani i niemal 
dotykającym chmur Erice działa mnóstwo lo-
kali gastronomicznych i cukierni.
Woda w lagunie w najgłębszym miejscu się-
ga do piersi, ale przeważnie do bioder. Jej 
poziom zależy od pływów i bywają dni, gdy 
trzeba odejść od brzegu, żeby wystartować. 
Podłoże od strony stałego lądu jest piaszczy-
ste i  porośnięte krótką trawą morską. Mniej 
więcej od jednej trzeciej szerokości zaczyna 
się robić grząsko, jednak nie przeszkadza to 
w pływaniu. Woda w lagunie do końca paź-
dziernika jest niezwykle ciepła. Właściwie 
poza niewielkimi wyjątkami nie trzeba korzy-
stać z pianki. Z powodu płytkiej wody w spo-
tach praktycznie nie ma windsurferów!
Od wiosny do jesieni przeważają wiatry pół-
nocne wiejące równolegle do lądu, z  rzad-
ka południowe i sporadycznie zachodnie. 
W  większości są słabe i umiarkowane, 
wzmacniane przez lokalną termikę. Często 
zaczyna wiać dopiero od południa i wieje do 

zachodu słońca. Od czasu do czasu pojawia 
się gorący i mocny sirocco znad Sahary, który 
wieje z reguły kilka dni. Zdarzają się jego sta-
bilne wersje o stałej prędkości około 25 wę-
złów, ale też nierzadko porywiste, o podstawie 
30 węzłów z porywami do 50 węzłów. 
Spoty wyposażone są w kompresory do pom-
powania latawców i obciążniki. Brzegi mają 
często wysokie i gliniasto-kamieniste, więc ich 
powierzchnia wykładana jest rzadko czyszczo-
ną sztuczną trawą. Kto nie chce pokaleczyć nóg 
o kamienie, musi korzystać z klapek. W rejonie 
Birgi rozlokowanych jest kilkanaście szkółek ki-
tesurfingowych. Ceny szkoleń są znacznie wyż-
sze niż w Polsce, dochodzą do 60 euro/godz.
Nawet pechowo trafiając na brak wiatru, nie 
będziemy zawiedzeni pobytem. Zarówno Tra-
pani, jak i cała Sycylia oferują szereg atrakcji 
turystycznych. W najbliższej okolicy znajdują 
się: kamienne miasteczko Erice, Wyspy Ega-
dyjskie, park krajobrazowy Zingaro czy ruiny 
rzymskiego teatru w Segeście. Szczegółowy 
opis spotu i atrakcji turystycznych można zna-
leźć na zyciezwiatrem.pl.

www
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Gorąca Brazylia
Zima w tropikach
Północne wybrzeże Brazylii przez wielu entu-
zjastów kitesurfingu uważane jest za absolut-
nie najlepsze miejsce na świecie do uprawia-
nia tego sportu. Trudno nie zgodzić się z tym 
stwierdzeniem. W sezonie kite’owym silny 
wiatr wieje tam praktycznie codziennie. Tem-
peratura powietrza przekracza 30 stopni Cel-
sjusza, temperatura wody w oceanie jest nie-
wiele niższa. Mnóstwo spotów oferuje warunki 
do pływania, które powinny zadowolić nawet 
najbardziej wybrednych zawodników. Są tam 
warunki do pływania na falach,  możliwości 
wielokilometrowych downwindów wzdłuż pla-
ży, otwarty ocean lub osłonięte zatoki, a także 

nadbrzeżne laguny z prawie idealnie płaską 
i  płytką wodą.  Wiele baz i szkół  kitesurfingo-
wych oraz rozwinięta infrastruktura turystyczna 
zadowolą zarówno osoby nastawione na dzien-
ne i nocne rozrywki, jak i te, które szukają spo-
kojniejszych i bardziej wyciszonych miejsc. Do 
tego pełna południowoamerykańska egzotyka 
wraz z sambą, świeżymi owocami morza oraz 
stuprocentowo oryginalną caipirinhą. 
Brazylia oferuje warunki dla pływających na 
każdym poziomie, od uczących się podstaw 
tego sportu, przez robiących pierwsze samo-
dzielne halsy na wiatr, aż po bardzo zaawan-
sowanych riderów i profesjonalistów. Pierwsze 
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kroki pod okiem instruktorów można stawiać 
w płytkich lagunach bądź zatokach. Wiele 
brazylijskich spotów to znakomite miejsca na 
pierwsze samodzielne pływanie na głębokiej 
wodzie. Choć pełen fal bezkresny ocean może 
budzić poczucie zagrożenia, wysoka tempera-
tura powietrza i wody oraz wiejący równolegle 
do brzegu wiatr pozwolą względnie bezpiecz-
nie wrócić na brzeg w razie problemów. Siła 
wiatru zależy od wybranego spotu oraz termi-
nu, ale należy zabrać ze sobą latawce raczej 
średnie i małe. Częściej możemy się spodzie-
wać wiatru przekraczającego 30 węzłów niż 
poniżej 20 węzłów. Generalnie – im bardziej 
na północ położony jest spot, tym silniejszych 
wiatrów możemy oczekiwać.
Sezon kitesurfingowy w Brazylii trwa mniej wię-
cej od początku października do połowy stycz-
nia, choć w niektórych miejscach można pły-
wać nawet do marca. Najbezpieczniejszy pod 
względem wiatrów i pogody termin to listopad–
grudzień. Miejsca i bilety warto rezerwować ze 
znacznym, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Wtedy możemy oczekiwać swobody w wybo-

rze terminu i miejsca. Wyjazd last minute rów-
nież jest możliwy, ale wybór lokalizacji będzie 
ograniczony, a ceny biletów lotniczych wyraź-
nie wyższe.
Niestety, koszt wyjazdu, a przede wszystkim 
właśnie cena biletów lotniczych to chyba je-
dyna słaba strona brazylijskiego kitesurfingu. 
O ile bilet do typowo turystycznych miast Bra-
zylii, takich jak Rio de Janeiro czy Sao Paulo, 
można „trafić” w okazyjnej cenie, to za przelot 
na północ kraju w kitesurfingowym okresie za-
płacimy przynajmniej 4–5 tysięcy złotych. Do-
dając do tego koszty transportu sprzętu, trans-
ferów, noclegu, wyżywienia i ewentualnego 
korzystania z baz, musimy być przygotowani 
na wydanie od 6 do ponad 10 tysięcy złotych. 
Elementem istotnym jest aktualna cena bra-
zylijskiej waluty. Reale w gotówce warto kupić 
przed wyjazdem, ponieważ na miejscu może 
być problem z dostępem lub bezpieczeń-
stwem korzystania z bankomatów. Natomiast 
w miejscowościach turystycznych w miarę 
bezpiecznie można używać kart płatniczych, 
a kurs wymiany będzie wyraźnie korzystniejszy 
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niż w europejskich kantorach. Rezerwując 
miejsca noclegowe bądź korzystanie z bazy ki-
tesurfingowej, czasem można się umówić na 
rozliczenie w euro bądź dolarach. 
Główny port lotniczy „obsługujący” kitesurfing 
w Brazylii to Fortaleza. Mniej popularne jest 
lotnisko Natal, dostępne dla ruchu międzyna-
rodowego od 2014 roku. Najczęściej wybierani 
przewoźnicy to TAP Portugal oraz niemiecki 
Condor. Pierwszy oferuje połączenia dwueta-
powe z Polski, z noclegiem w Lizbonie. Condor 
Arlines zapewnia przeloty z niemieckich por-
tów lotniczych, często z kilkoma przesiadkami, 
ale bez konieczności nocowania po drodze.
Przylatującym do Fortalezy najbliżej położone 
Cumbuco oferuje różnorodność spotów, za-
plecze kitesurfingowe oraz bogatą bazę tury-
styczno-rozrywkową. 
Wybierając się do Brazylii, warto ponieść tru-
dy kilkugodzinnej podróży dodatkowej przez 
drogi i bezdroża i udać się do niezwykłego 
Jericoacoara, w skrócie Jeri. Miasteczko to 
śmiało można uznać za najbardziej spektaku-
larne miejsce na kitesurfingowej mapie Brazy-
lii. Ulice Jeri – o ile piaszczyste drogi można 
określić tym mianem – w nocy oświetlone 
są tylko światłem gwiazd. Tamtejsza plaża 
uznawana jest za jedną z najpiękniejszych na 
świecie, a  ze znajdującej się na skraju miej-
scowości wydmy codziennie można obser-
wować zarówno wschód, jak i zachód słoń-
ca. Ta kiedyś mała rybacka wioska obecnie 
stała się nadmorskim kurortem, który nigdy 
nie zasypia. Wieczorem na plaży ćwiczą swój 
taniec-walkę lokalni capoeiristas, których 
można podziwiać, jedząc krewetki z grilla po-
pijane prawdziwą caipirinhą bądź wodą pro-

sto z kokosa. Można też zostać wciągniętym 
w kolorowy korowód samby, wybrać się na 
koncert na plaży lub nocną potańcówkę przy 
północnobrazylijskiej muzyce forro. Wszystko 
to po intensywnym dniu pływania w otoczeniu 
palm, wydm, lagun i lasów mangrowych, na 
pełnym oceanie lub w pobliskiej lagunie.
W odmiennym klimacie spędzimy czas 
w  Rancho do Kite w pobliżu miejscowości 
Prea. Składający się z bazy kitesurfingowej 
oraz drewnianych bungalowów ośrodek ofe-
ruje znakomite warunki do pływania w oce-
anie oraz spokojne wieczory z dala od tury-
stycznego zgiełku.
Z kolei w Guajiru możemy się zameldować 
w hostelu Kite Vilage i liczyć na pomoc pol-
skiego właściciela w organizacji przejazdu 
z lotniska oraz transportu na nieodległą lagu-
nę osiołków. 
Oddalona o prawie dzień drogi od lotniska 
w Fortalezie miejscowość Barra Grande znaj-
duje się nad niewielką zatoką i oferuje duże 
obszary płytkiej i płaskiej wody. Stąd może-
my udać się na egzotyczne pływanie w delcie 
rzeki Parnaíba, drugiej co do wielkości delcie 
na świecie. 
Lądując w Natal, dotrzemy do spotów mniej 
uczęszczanych przez Polaków – turystyczne-
go Sao Miguel do Gostoso bądź odległego od 
cywilizacji Galinhos. Miasto Natal i pobliskie ki-
tesurfingowe miejscówki są położone bardziej 
na południe, więc częściej mogą się tam zda-
rzać dni z wiatrem poniżej 20 węzłów – należy 
się do tego odpowiednio przygotować sprzę-
towo. Więcej informacji na zyciezwiatrem.pl.

www
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