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Witajcie czytelnicy Informatora PZKite
Trzymacie w rękach drugi numer „Informatora PZKite”. Tym razem dwa razy grubszy, ze znacznie większą liczbą artykułów o technice pływania i bezpieczeństwie. Dzięki waszym odpowiedziom na ankietę z poprzedniego wydania udało nam się przygotować magazyn, który jeszcze
lepiej odpowiada waszym potrzebom. W informatorze znajdziecie artykuły o pierwszym samodzielnym pływaniu, o pływaniu na morzu, technice skoków, budowie mięśni niezbędnych do
lepszego poruszania się na wodzie, a wreszcie coraz popularniejszym hydrofoilu. W magazynie
jak zwykle jest też dział podróży i porad z nimi związanych, są także wszystkie informacje niezbędne, by rozpocząć karierę w Polskim Związku Kiteboardingu. Prezentujemy też zagadnienia
związane z szeroko rozumianym sportem, a także zupełnie nowy dział snowkite’a i landkite’a.
Tradycyjnie zamieszczamy listę certyfikowanych szkół PZKite na świecie i listę aktywnych instruktorów kitesurfingu. Mamy nadzieję, że nowy „Informator PZKite” przypadnie Wam do gustu.
PS. Jeśli chcecie nam pomóc w rozwijaniu magazynu, wypełnijcie ankietę. Warto, bo można
wygrać atrakcyjne nagrody.
Redakcja „Informatora PZKite”

Zapytaj w swojej szkole o kartę progresu i poproś o jej wypełnienie.
KARTA PROGRESU PZKITE
PZKITE PROGRESSION CARD
POLISH
KITEBOARDING
ASSOCIATION
OFFICIAL MEMBER OF

OFFICIAL PARTNER

Redaktor prowadzący: Wojtek Antosiewicz
Materiały merytoryczne: Komisja Szkolenia i Komisja Sportu
Projekt graficzny wnętrza/skład/łamanie: Klara Perepłyś-Pająk
Grafika: Wojciech Haponik, Marek Rowiński, Klara Perepłyś-Pająk
Druk: Antex, www.antex.pl
Kontakt ws. reklam: reklama@pzkite.pl
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AKTUALNOŚCI
PZKite jest w trakcie finalizacji prac nad
nowym systemem internetowym do obsługi
ubezpieczeń, płatności i szkoleń zintegrowanym
z witryną pzkite.org.

PZKite zgłosił do Ministerstwa Sportu certyfikację dwóch stopni instruktorskich i jednego trenerskiego według Polskiej i Europejskiej Ramy
Kwalifikacji Zawodowej. Z dniem zakończenia
procesu certyfikacji osoby, którym zostały nadane stopnie instruktorskie PZKite mogą otrzymać
dokument potwierdzający zgodność z europejskimi standardami kwalifikacji zawodowej.

W sezonie 2019 rusza kolejna edycja pucharu
Polski i mistrzostw Polski FORD KITE CUP.
Planowany kalendarz zawodów*:
• 10 – 12 maja Krynica Morska – Puchar
Polskiego Związku Żeglarskiego
• 7 – 9 czerwca Sopot – Puchar Prezydenta
Sopotu
• 21 – 23 czerwca Chałupy III – FKC
• 5 – 7 lipca Jastarnia – FKC
• 19 – 21 lipca Gdynia – Volvo Sailing Days
• 26 – 28 lipca Rewa – Aztorin Kite Challenge
• 15 – 18 sierpnia Puck – Mistrzostwa Polski FKC
• 23 – 24 sierpnia Międzyzdroje – Summer Kite
Festival
* więcej informacji na stronie www.fordcup.pl
oraz na stronach pozostałych organizatorów
4

INFORMATOR PZKite 2019/2020

Struktura

Zarząd PZKite
Prezes zarządu: Igor Czernik
Wiceprezes zarządu: Łukasz Ceran
Wiceprezes zarządu: Maciej Boszko
Wiceprezes zarządu: Tomasz Grzymski
Wiceprezes zarządu: Michał Zieliński
Wiceprezes zarządu: Piotr Kunysz
Wądołowski Dariusz

Komisja szkolenia
Przewodniczący: Igor Czernik
Zastępca: Przemysław Wójcik
Dorian Krzystanek
Paulina Ziółkowska
Dariusz Ziomek
Dr Piotr Kunysz
Łukasz Koniuszewski
Katarzyna Pokój

Komisja Sportu Racing

Wojciech Antosiewicz

Koordynator: Adam Szymański
Przewodniczący, trener kadry
Marek Rowiński

Komisja Sportu
Expression

Maciej Boszko

Koordynator: Adam Szymański

Maks Żakowski

Przewodniczący: Marek Rowiński Jr

Michał Zieliński

Karolina Winkowska

narodowej: Tomasz Janiak

Łukasz Koński

Komisja ds. Snowkite
i Landkite
Koordynator: Dariusz Wądołowski
Przewodniczący: Andrzej Stawicki
Marcin Kalafus
Andrzej Kazimierczak
Mirosław Wesołowski
Artur Milarski
Piotr Damec
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Zrzeszamy
60
certyfikowanych
szkół
kiteboardingu
Zrzeszamy
350
certyfikowanych
instruktorów

Ponad
5000
kursantów
skorzystało
z kursów
opracowanych
przez PZKite

Szkolimy
100
nowych
instruktorów
każdego
roku

w liczbach

Organizujemy
zawody
pucharu
i mistrzostw
Polski
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Uruchomiamy
program
szkolenia
snowboard
i landkite

Stworzyliśmy
program szkolenia
instruktorów
i trenerów spójny
z Europejską
Ramą
Kwalifikacji
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Konkurencje kiteboarding
Komisja Sportu
Wyczynowy kiteboarding jest dynamicznie zmieniającą się częścią kitesurfingu. Wiąże się to
z ciągłym rozwojem technologicznym sprzętu. Mimo ciągłych zmian rozróżniamy trzy główne konkurencje: course racing (formula kite, twintip racing), expression (freestyle, wave) oraz
speed.
Course racing
Rywalizacja polega na jak najszybszym opłynięciu określonej trasy. W tej kategorii wyróżniamy dwie klasy: formuła kite (FK) oraz
twintip racing (TTR). Są to dwie osobne klasy,
które różnią się zasadniczo sprzętem zgłaszanym do regat. FK to latawce komorowe i hydroskrzydła, a TTR to latawce pompowane
i twitipy. Course racing to odmiana kitesufingu
najbardziej zbliżona do żeglarstwa. Przepisy
oraz taktyka regatowa są bardzo podobne,
a zawody często odbywają się równolegle
z innym klasami żeglarskimi. Rywalizacja polega na jak najszybszym opłynięciu określonej
trasy. W czasie wyścigu zawodnicy rywalizują
na kursach pod wiatr oraz z wiatrem. Zawodnicy na wodzie rywalizują wszyscy razem lub
w podziale na tzw. floty. W przypadku klasy FK
liczba zawodników we flocie nie przekracza
czterdziestu, dla TTR ta liczba jest mniejsza

i zależy od formatu trasy – od kilku do kilkunastu osób. World Sailing zaakceptował Formułę Kite w programie Igrzysk w Paryżu 2024.
Jest to milowy krok w popularyzacji course
racigu. Spodziewamy się boomu klasy FK po
Igrzyskach Olimpijskich 2020 i wygaszenia
klasy TTR, która prawdopodobnie zostanie
zastąpiona klasą przygotowawczą, opartą na
tańszych hydroskrzydłach i pompowanych latawcach.
Wyścig zaczyna się od wspólnego startu,
a kończy po przekroczeniu linii mety. Dziennie rozgrywanych jest kilka wyścigów. Każdy
wyścig to punkty do klasyfikacji generalnej.
Liczba zebranych punktów przez okres trwania
zawodów decyduje o klasyfikacji końcowej.
Wyścigi są zdecydowanie bardziej dynamiczne
od klasycznego żeglarstwa – trasy są zwykle
ustawiane tak, że wykonanie dwóch lub trzech
okrążeń zajmuje najlepszym do 10 minut.
7

SPORT
Expression freestyle
Lub po prostu freestyle. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej widowiskowych konkurencji
kiteboardingu. Polega na wykonywaniu w powietrzu ewolucji ocenianych przez jury. Zawodnik wykonuje określoną liczbę trików w trakcie
tzw. heatu. Im trudniejszy i lepiej wykonany
trick, tym wyższa nota. Wygrywa zawodnik
z najwyższą liczbą zebranych punktów.
We freestylu wyróżniamy dwa główne kierunki rozwoju ewolucji. Główny 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 wspomnianych butów).
Expresion wave
Jest to połączenie kitesurfingu z klasycznym
surfingiem. Latawiec pomaga zawodnikom
złapać falę. Przejazd oceniany jest przez jury,
które bierze pod uwagę wybór fal oraz dynamikę, płynność i styl jazdy.
Speed
Reguły są tu bardzo jasne: kto szybszy, ten
lepszy! Speed to konkurencja, w której liczy
się średnia prędkość na określonym odcinku
500 m. Obecny rekord to 107 km/godz. Zawody w speedzie rozgrywane są na bardzo spe-

8

cyficznych akwenach – najczęściej długich,
płytkich kanałach, z silnym wiatrem wiejącym
od brzegu. Najbardziej znanym spotem jest
Luderitz w Namibii.
Jak zostać zawodnikiem?
Droga do zostania zawodnikiem kiteboardingu jest krótsza, niż mogłoby się wydawać. Należy zacząć od nauki kitesurfingu pod okiem
wykwalifikowanego instruktora, a po odbyciu
kursu kupić własny sprzęt i dalej udoskonalać
umiejętności. Po osiągnięciu pewnego poziomu, gdy w pełni panuje się już nad latawcem,
deską, manewrami oraz podstawowymi skokami można zacząć myśleć o starcie w zawodach. Przede wszystkim należy określić, która
odmiana kiteboardingu nas najbardziej interesuje. Kolejnym krokiem jest zakup odpowiedniego sprzętu do danej konkurencji oraz
wzięcie udziału w zawodach. W czasie imprez
sportowych zawodnicy wymieniają nawzajem
swoje spostrzeżenia oraz udzielają porad początkującym.
Czym zajmuje się trener kite?
Trener kiteboardingu to osoba odpowiedzialna
za zaplanowanie, zorganizowanie oraz kontrolę procesu treningowego w klubie sportowym.
W odróżnieniu od instruktora kiteboardingu,
którego zadaniem jest nauka podstaw kiteboardingu, zadaniem trenera jest podnoszenie
umiejętności sportowych zawodników oraz
przygotowanie ich do startu w zawodach.
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Sprzęt potrzebny do startowania
w zawodach

wać w zawodach na wybranym przez siebie
sprzęcie.

Course racing
Najbardziej ograniczona przepisami odmiana kiteboardingu to formuła kite. Do startu
w zawodach dopuszczony jest jedynie sprzęt
zarejestrowany w IKA (Internationa Kiteboarding Assosciation). Lista firm oraz modeli dopuszczonych do startu w zawodach znajduje
się na stronie internetowej IKA. Zestaw składa
się z deski, hydroskrzydła oraz 4 latawców
o różnych rozmiarach. Ideą tych ograniczeń
jest kontrolowanie tzw. wyścigu zbrojeń.
PZKite w zawodach polskich dopuszcza
wszelkie hydroskrzydła i latawce w tzw. klasie
formuła kite open. Celem tego rozszerzenia
klasy jest umożliwienie startu wszystkim chętnym pływającym na hydroskrzydłach.
Do startu w zawodach klasy TTR dopuszczone są wszystkie deski typu twin-tip o wymiarach nieprzekraczających długości określonej w przepisach klasy TTR. Do ścigania się
dopuszczone są wszystkie modele latawców.
Oznacza to, że startować można na prawie
każdym dostępnym w sprzedaży sprzęcie.

Expresion wave
Zawodnicy używają sprzętu zaprojektowanego do użytkowania w czasie surfingu na fali.
Większość firm produkujących sprzęt posiada odpowiednie modele desek oraz latawców
przeznaczonych do tej konkurencji. Deska
służąca do pływania na falach wygląda identycznie jak deska do surfingu. Jedyną różnicą
są jej wymiary oraz waga. Deski do surfingu
z latawcem są mniejsze oraz cięższe. Większa waga jest spowodowana wzmocnioną
konstrukcją deski. Przepisy klasowe w żaden
sposób nie ograniczają sprzętu, każdy może
startować w zawodach na wybranym przez
siebie sprzęcie.

Szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych konkurencji, wiadomości z zawodów są dostępne na stronie federacji International Kiteboarding Association (internationalkiteboarding.org/) i na stronie PZKite.
org i PSKite.pl (PSKite jest stowarzyszeniem
zawodników i wchodzi w skład PZKite).
Zdjęcia: Komisja Sportu, Łukasz Nazdraczew

Expression freestyle
Zawodnicy startujący w tej kategorii używają desek typu twip-tip oraz latawców typu
c-shape. Często zamiast tradycyjnych wiązań, które trzymają stopy, zawodnicy używają wiązań stosowanych w wakeboardingu,
tzw. buty. Przepisy klasowe w żaden sposób
nie ograniczają sprzętu, każdy może starto-

Speed
Do bicia rekordów zawodnicy używają bardzo
mały desek kierunkowych, często własnego
projektu, oraz klasycznych latawców pompowanych. Przepisy dotyczące klas w żaden
sposób nie ograniczają sprzętu, każdy może
startować w zawodach na tym, który sobie
wybierze.
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Klasyfikacja generalna MPI 2018:
Mężczyźni:
1. Dariusz Ziomek
2. Jan Krosny
3. Michał Duchnowski
Kobiety:
1. Katarzyna Kozyra
2. Julia Lisewska
3. Marta Nowakowska

Wyniki TT Race

Wyniki Freestyle

Mężczyźni:
1. Dariusz Ziomek
2. Jan Krosny
3. Michał Duchnowski

Mężczyźni:
1. Jan Krosny
2. Dariusz Ziomek
3. Błażej Skrabucha

Kobiety:
1. Katarzyna Kozyra
2. Julia Lisewska
3. Marta Nowakowska

Kobiety:
1. Julia Lisewska
2. Katarzyna Kozyra
3. Marta Nowakowska

SPORT

Sportowe plany na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami
PZKite na sezon zawodniczy 2019. Najpierw
jednak parę zdań wprowadzenia. Kiteboarding to sport dynamicznie ewoluujący. Na
rozwój sportu wpływ mają nie tylko kiteboarderrzy, producenci, zawodnicy, ale również
organizacje kiteboardingowe.
Po niefortunnym roku 2012, kiedy byliśmy już
jedną nogą na Igrzyskach w Rio, ale World
Sailing nie zatwierdziła ostatecznie kite’a jako
dyscypliny olimpijskiej, nastąpił okres poszukiwań alternatywnej ścieżki na Olimp. IKA
utworzyła klasę TTRacing w celu trafienia
do młodzieży i zachęcenia większej liczby
zawodników do ścigania się. Sprawy jednak
skomplikowały się, bo klasyczne deski race
z trzema statecznikami zostały bezpowrotnie
wyparte przez hydroskrzydła, a latawce komorowe zdominowały racing mimo ich wysokich cen i wymaganych nieprzeciętnych
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych. TTRacing zdobył oczekiwaną
popularność i zadebiutował na Igrzyskach
Młodzieżowych rok temu w Buenos Aires.
Niestety, dopuszczenie do tej klasy latawców
komorowych oraz profesjonalnych rajderów
12

wypaczyło ideę. Z zabawy w racing dla dzieci
i młodzieży klasa stała się źródłem frustracji
dla zawodników, sędziów i organizatorów.
Lata 2012-2017 to był okres fundamentalnej
transformacji kiteracingu wiodącej w mało
przewidywalnym kierunku. Wizja przyszłości
wyklarowała się w maju 2018, kiedy zapadła
decyzja Word Sailing o wprowadzeniu kiteboardingu do programu Igrzysk w 2024 jako
jednej z medalowych klas żeglarskich. Będzie to sztafeta mieszana na hydroskrzydłach
nazwana roboczo Formula Kite Mixed Relay.
Dla środowiska zawodniczego to wiekopomna decyzja. Możemy spodziewać się boomu
na KiteFoil po przyszłorocznych Igrzyskach.
TTRacing aktualnie jest klasą przygotowawczą, ale należy się spodziewać poważnych jej
transformacji w stronę zamiany deski TT na
tanie hydroskrzydła i pompowane latawce.
Nikt nie ma wątpliwości, że foilboarding to nie
chwilowa zajawka, ale stały trend ścigania się
na kajtach. Przyszłość kiteracingu stała się
łatwiejsza do przewidzenia. Nachodzi dobry
czas.
Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany
w kiteboardingu Komisja Sportu PZKite zde-
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SPORT
cydowała podzielić się na dwa eksperckie
zespoły: Racing i Expression. Ta pierwsza
zajmie się zagadnieniami związanymi ze ściganiem się, a ta druga konkurencjami dowolnymi jak freestyle, wave, czy park. Dzięki
temu podziałowi i rozszerzeniu składu praca
komisji będzie sprawniejsza. Komisją Sportu
dowodzi Adam Szymański. Zespół Racing
prowadzony przez Tomka Janiaka ma w składzie Maksa Żakowskiego, Marka Rowińskiego i Maćka Boszko i Michała Zielińskiego.
Zespół Expression prowadzony przez Marka
Rowińskiego Jr ma w składzie Karolinę Winkowską i Łukasza Końskiego. Zespół Racing
ma jasno określony cel: podnosić frekwencję i jakość we wszystkich kategoriach, ale
z mocnym naciskiem na dzieci pływające na
hydroskrzydłach. Dalsze promowanie TTRacingu mija się z powyższym celem, a co gorsza zmniejsza potencjalną liczbę ścigających
się w lewitacji. Z tego powodu zawody pucharu Polski w klasie TT:Racing rozegramy tylko
dla zawodników do lat 14. Planujemy również
zawody TTRacing Open dla wszystkich chętnych. Część zawodników pływających na
twitipach może poczuć się rozczarowana. Do
nich piszemy: Panie i Panowie – dziękujemy za
Wasze dotychczasowe zaangażowanie, udział
i chęci, jakie okazaliście w poprzednich czterech sezonach i liczymy, że z Waszą pomocą
zbudujemy silną polską scenę kiterace. Potrzebujemy Was! Zamieńcie deski i przyjeżdżajcie
na zawody z tym samym nastawieniem jakie
mieliście do tej pory. Dla organizatorów chcą-
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cych przeprowadzać zawody TTRacing komisja uaktualniła przepisy rozgrywania tej klasy
oraz slalomu i namawia do korzystania z nich.
Wracając do Pucharu Polski warto wspomnieć,
że podczas zeszłorocznych Mistrzostw Polski
w Pucku odbył się światowy debiut olimpijskiej
konkurencji. Wyścigi mieszanych par kobiecomęskich zostało pozytywnie przyjęte przez zawodników, sędziów i organizatorów. Doświadczenie zebrane wówczas zostały przekazane
do IKA, które będzie eksperymentowało z nią
przez dwa sezony w celu wypracowania optymalnej formuły na Paryż 2024.
Jeszcze słowo wyjaśnienia dotyczące głównej konkurencji race. Komisja Racing licząc
na zwiększony udział zawodników ustaliła, że
w tym sezonie będzie to Formuła Kite Open
(FKO), czyli sprzęt dowolny z nie więcej niż
czterema latawcami i jednym hydroskrzydłem. Powyższe ograniczenia są wynikiem
kompromisu pomiędzy klasami KiteFoil
(wolnoamerykanka) i Formuła Kite (określony konkretny sprzęt). Nie chcemy wyścigu
zbrojeń w Polsce (KiteFoil) ale też nie chcemy
ograniczać zawodów dla wciąż wąskiej grupy
(Formuła Kite). Zawodnicy klasy Formuła Kite
będą mogli zbierać punkty do rankingu światowego podczas Mistrzostw Polski w Pucku.
Mistrzostwa Polski freestyle i kitefoil odbędą
się w sierpniu w Pucku. Sumer Kite Festival
w Międzyzdrojach będzie finałem PP KiteFoil.
Sezon 2019 wygląda na interesujący.
Liczymy na Wasz udział, a kibiców prosimy
o trzymanie kciuków.
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Kitesurfing dla każdego
Kitesurfing może uprawiać każdy. Program nauczania PZKite pozwala szkolić kursantów w wieku
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, odpowiedniego sprzętu i umiejętności
instruktorskich. Kitesurfing na poziomie podstawowym nie obciąża układu kostnego i pozwala cieszyć
się pływaniem nawet ludziom z drobnymi problemami z kręgosłupem czy otyłością. Aby rozpocząć
szkolenie, nie trzeba mieć specjalnego przygotowania ani sprzętu. Wystarczy zgłosić się do licencjonowanej szkoły z licencją PZKite 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. Szczegółowy plan zajęć znajduje się poniżej.
Poziom I
• Umiejętność wskazania kierunku wiatru.
• Umiejętność określenia kierunku wiatru względem lądu (onshore, offshore, sideshore).
• Znajomość budowy latawca treningowego.
• Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa
A
• Znajomość międzynarodowych znaków
komunikacji.
• Umiejętność sterowania małym latawcem
treningowym
• Znajomość okna wiatrowego.
• Znajomość budowy latawca, umiejętność
przygotowania sprzętu i poprawnego
zabezpieczenia go na plaży.
• Umiejętność bezpiecznego poruszania się
z latawcem po plaży.
• Zapoznanie się z działaniem
systemów bezpieczeństwa latawców
4- i 5-linkowych.
B
• Umiejętność złożenia latawca oraz
zwijania baru.
• Umiejętność asystowania przy startowaniu
i lądowaniu latawca.
• Umiejętność przepinania latawca między
dwoma użytkownikami.
• Umiejętność sterowania latawcem na krawędzi okna wiatrowego
• Umiejętność przemieszczania się z latawcem
C
będącym w powietrzu.

• Umiejętność odpuszczenia baru.
• Umiejętność puszczenia baru w przypadku
zagrożenia.
• Umiejętność użycia systemów bezpieczeństwa.
• Umiejętność restartu latawca z wody.
• Umiejętność sterowania w strefie mocy.
• Umiejętność odkręcenia linek latawca.
• Umiejętność posługiwania się trymerem
depowera.
• Umiejętność wylądowania latawca
z pomocą asystenta.
• Podstawy prawa drogi
w oparciu o KSPD.
• Umiejętność pływania body
dragami.

D
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Poziom II
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.
• U
 miejętność wystartowania latawca
z pomocą asystenta.
• Umiejętność sterowania latawcem jedną ręką.
A
• Umiejętność pływania body dragami z deską.
• Umiejętność odzyskiwania deski na głębokiej
wodzie.
• Znajomość teorii startu z deską.
B • Umiejętność zakładania deski i utrzymania
pozycji startowej.

• U
 miejętność startu z wody i przepłynięcia
krótkiego dystansu.
• Umiejętność kontrolowanego zatrzymania się. C
• Umiejętność pływania w obu kierunkach bez
utrzymywania wysokości.
• Umiejętność samodzielnego wylądowania
latawca przy użyciu systemu bezpieczeństwa. D
• Umiejętność awaryjnego zwinięcia linek
i latawca na wodzie.

Poziom III
Poziom III przeznaczony jest dla kiteboarderów, którzy potrafią samodzielnie pływać między innymi użytkownikami spotu i chcą doskonalić swoje umiejętności. Etap ten zajmuje z reguły kilkanaście godzin i zależy od ogólnej koordynacji kursanta.
• Umiejętność utrzymywania wysokości.
A • Umiejętność utrzymywania prawidłowej
pozycji ciałpodczas pływania.
• Umiejętność ostrego pływania na wiatr
i nabierania wysokości.
B
• Umiejętność odpadania.
C • Umiejętność wykonywania zwrotów.
• Umiejętność doboru sprzętu do panujących
warunków i własnych umiejętności.
D • Umiejętność wyboru miejsca do startu
i pływania.
• Umiejętność zachowania się na głębokiej
wodzie.

• U
 miejętność reagowania w awaryjnych
sytuacjach.
Elementy uzupełniające
• Znajomość podstawowych typów latawców
i ich cech.
• Zagrożenia na spocie.
• Znajomość możliwych organizacji
i ograniczeń ruchu na wodzie
• Po ukończeniu poziomu III kursanci otrzymują czarną Kartę Kiteboardera.

D

Poziom IV
Poziom IV przeznaczony jest dla zaawansowanych kitesurferów chcących doskonalić swoje
umiejętności, w tym wszelkiego rodzaju skoki i triki.
• Z
 najomość prawa drogi wg KSPD oraz
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
A • Umiejętność pływania w warunkach
granicznych.
B • Umiejętność pływania w pozycji switch.

• U
 miejętność wykonania prostego skoku
i wylądowania.
• Umiejętność pływania po zafalowanym
akwenie.
• Podstawowe umiejętności związane
z serwisowaniem sprzętu.

Mając umiejętności na poziomie IV, można zostać pomocnikiem instruktora, a następnie awansować na kolejne poziomy instruktorskie.
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Foilboarding
Łukasz „Książę” Ceran, wielokrotny mistrz Polski Kite Race i Freestyle, wiceprezes PZKite

Foilboarding pozwala doświadczyć niezwykłego uczucia lewitacji. Pływanie na desce
unoszącej się kilkadziesiąt centymetrów nad
wodą jest czymś pomiędzy skokiem na kicie,
surfowaniem na fali a jazdą na snowboardzie
w śnieżnym puchu. Sport ten bardzo dynamicznie rozwija się na całym świecie. Przekażę wam kilka rad, jak szybciej i bezpieczniej
nauczyć siebie i innych „lewitowania”.
Foilboarding to taki kitesurfing wspak – kilka ważnych rzeczy dzieje się odwrotnie. Po
pierwsze, prowadząc deskę, ciężar ciała
utrzymujemy na przedniej nodze, a nie na tylnej. Po drugie, deski nie prowadzimy na krawędzi, tylko płasko. Po trzecie, płynąc, lepiej
trzymać na halsie jedną rękę na barze, a nie
obie. Jedną ręką sterujemy, a drugą chwytamy równowagę. No i po czwarte, wielu moich
kursantów „wywiało” pod wiatr. Tak, pod wiatr,
ponieważ łatwiej płynąć na foilu pod wiatr niż
z wiatrem.

Aby płynąc na foilu, wejść w lewitację,
należy:
• wystartować na zestawie foil, jak na klasycznej desce,
• płynąc, osiągnąć właściwą dla danego
skrzydła prędkość lewitacji (tak jak startujący samolot musi mieć odpowiednią
prędkość, by wzbić się w powietrze),
• obciążyć delikatnie rufową (tylną) część
pokładu, co spowoduje zmianę kąta
skrzydełka znajdującego się pod wodą,
tak by zaczęło się poruszać do góry,
a deska odkleiła się od wody,
• po wyjściu deski ponad wodę należy
obciążyć przednią nogę, by wyrównać
„lot”, tak by foil nie wyskoczył z wody.
Dobrym wstępem do foila (dla osoby, która
swobodnie pływa na desce twintip) jest pływanie na desce kierunkowej, zarówno typu
17
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wave, jak skim czy race. Chodzi o to, aby
odzwyczaić się od pływania na krawędzi,
a także od przechodzenia do pozycji switch
lub do wykonywania zwrotów. Tych czynności dużo łatwiej nauczyć się na zwykłej kierunkowej desce, a następnie zastosować te
umiejętności na deskach „lewitujących” nad
wodą. Pomocne może być też pływanie na
foilu za motorówką. Pozwala ono zapomnieć
o latawcu i w całkowicie skupić się na desce
i lewitacji.
Sprzęt do nauki
Do nauki na foilu najlepszy jest latawiec z dużym zakresem mocy i bardzo dobrym depowerem. Warto uczyć się na latawcu, który
znamy i czujemy, aby prawie całą uwagę poświęcać foilowi. Deski foil mają różne pokłady,
różne maszty, różne kadłuby (fuslage) i skrzydełka/płetwy.
Pokład
Im dłuższa deska, tym lepiej, ponieważ na
początku nauki kursant obciąża tylną nogę
i zestaw wyskakuje z wody. Kiedy maszt jest
wynurzony i skrzydła tracą moc, często spada
się na dziób. Im dłuższa deska, tym łagodniej
uderzamy dziobem o wodę (pod mniejszym
kątem). Pokłady dzielą się na cienkie (konstrukcja jak desek TT) i grube (z wyporem,
konstrukcja jak deski surf). Cienki pokład jest
przeważnie bardziej trwały, jeśli chodzi o uderzenia, i łatwiejszy do transportowania. Gruby
pokład daje wyporność, a więc ułatwia start
przy słabym wietrze i daje więcej stabilności
na halsie, gdy deska nie lewituje.
Maszty
Przeważnie są aluminiowe lub karbonowe.
Aluminiowe maszty są cięższe, ale tańsze,
karbonowe zaś lżejsze i sztywniejsze, ale
droższe. Do pierwszej jazdy ze skrzydłem
można użyć masztu 40–60 cm. Im krótszy
maszt, tym osobie początkującej łatwiej jest
ruszyć, ale trudniej utrzymać lewitację. Im
dłuższy maszt, tym trudniej ruszyć na początku, ale łatwiej utrzymać deskę w lewitacji. Startując na foilu, należy mieć wodę głęb18

szą minimum o 50 cm niż długość masztu.
Startując, obciążamy tylną nogę i wciskamy
lekko foil pod wodę. Jeśli jest za płytko, możemy zahaczyć skrzydłem o dno i doznać
kontuzji lub uszkodzić sprzęt.
Fuselage
Długość kadłuba (fuselage) ma znaczenie –
im dłuższy, tym bardziej skrzydła są od siebie
oddalone, co powoduje stabilniejsze wynurzanie z wody zestawu i łatwiejsze utrzymanie
lewitacji.
Skrzydła
Skrzydła do nauki mają mniejszą rozpiętość,
ale są szerokie, z dużą powierzchnią. Potrzebują mniejszej prędkości, by wprowadzić foil
w lewitację, ale ich prędkość końcowa będzie
mniejsza niż skrzydeł race. Przed kupnem
pierwszego zestawu foil trzeba się nauczyć
pływać na hydroskrzydle w szkole kitesurfingu, a następnie przetestować kilka skrzydeł
i wybrać najbardziej nam pasujące.
Akwen
Do nauki najlepsza jest płaska woda, duża
przestrzeń i akwen minimum 50 cm głębszy,
niż długość masztu. Wiatr powinien być stabilny, latawiec dobrany tak, żebyśmy mogli
płynąć na nim na dużej desce twintip. Kiedy
już będziemy potrafili dobrze pływać na foilu,
potrzebny nam będzie latawiec dużo mniejszy niż do deski TT. Do nauki potrzebny jest
jednak większy latawiec, który łatwo nas wyciągnie z wody, a potem zostawiony na godzinie 11 (lub 13) będzie nas napędzał. Chodzi
o to, by niepotrzebnie nie machać latawcem,
a moc zmieniać przyciągnięciem baru.
Polski Związek Kiteboardingu przygotował
program szkolenia podstawowego z foilboardingu, dzięki czemu w większości szkół kite
w Polsce można się zapisać na lekcje. Gorąco zachęcam do próbowania foila pod okiem
doświadczonych instruktorów, bo wówczas
jest łatwy, przyjemny, a przede wszystkim
bezpieczny.
Do zobaczenia na wodzie!
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Jak dobrać odpowiedni foil
Tomasz Janiak, trener kadry PZKite

Postanowiliście zacząć pływać na foilu, bo to
teraz bardzo modne. Robicie więc mały rekonesans i jesteście kompletnie zdezorientowani. To, co kiedyś było prostym wyborem, stało
się teraz bardziej skomplikowane ze względu
na mnogość skrzydeł. Odpowiedni dobór
hydroskrzydła może sprawić, że odkryjecie
nowe doznania, zakochacie się w lewitacji,
będziecie zadowoleni i uśmiechnięci na wodzie. Zły wybór natomiast spowoduje, że dołączycie do grona sceptyków. Na rynku w tej
chwili jest ponad 50 różnych hydroskrzydeł,
więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej, ale
która z nich jest właśnie dla was?
Najważniejsze pytanie, na które trzeba sobie
odpowiedzieć, brzmi: „Co chcę robić na foilu?
Ścigać się, pływać po falach czy po prostu
uprawiać freeride?”. Kolejne pytanie: „Ile chcę
na to wydać?”.
Gdy już odpowiecie sobie na te pytania, to
przed zakupem musicie zwrócić uwagę na
konstrukcję skrzydła.

W konstrukcji hydroskrzydeł dominuje aluminium oraz znacznie droższe włókno węglowe.
Aluminium jest zwykle tańszą opcją, ale foile
aluminiowe są o 2–3 kg cięższe niż porównywalne węglowe. Dalsze zalety foili z włókna
węglowego to: większa szybkość i kontrola
w wyścigach oraz znacznie lepsze tłumienie
niepożądanych wibracji. Generalnie foile węglowe są wygodniejsze i łatwiejsze do kontrolowania przy dużej prędkości oraz podczas
agresywnych manewrów, za to droższe i zdecydowanie bardziej delikatne.
Drugim ważnym elementem konstrukcji hydroskrzydła, który należy wziąć pod uwagę, jest
kształt lotek. Smukłe, długie skrzydła o wysokim współczynniku AR (aspect ratio) mają wyższą prędkość maksymalną, lepszą manewrowość, za to wolniej wchodzą w lewitację i są
mniej stabilne przy małej prędkości. Te cechy
sprawiają, że są popularnym wyborem osób,
które mają ambicje ścigać się w regatach i są
raczej doświadczonymi kitesurferami.
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Większość kitesurferów uważa, że przednie
skrzydło jest najważniejsze i można pominąć
tylny stabilizator, ponieważ nie jest szczególnie
ważny – to duży błąd. Stabilizator jest tak samo
ważny jak skrzydło, więc konieczne jest znalezienie odpowiedniego balansu między przednią a tylną lotką. W zależności od profilu stabilizatora, kształtu, kąta, rozmiaru, wasze hydroskrzydło może reagować zupełnie inaczej na:
prędkość, pompowanie, wejście w lewitację,
manewrowość oraz stabilność. Od doboru
lotek będzie również zależeć odpowiedni balans – przednia noga vs tylna noga. Stabilizator ogonowy musi działać idealnie z przednim
skrzydłem i redukować każdy burzliwy prze20

płytka montażowa

maszt
tylna lotka
fuzelarz
przednia lotka
pływ wody z masztu i kadłuba, aby zminimalizować zakłócenia stabilności.
Podobnie jak lotki, kształt masztu będzie miał
wpływ na jakość jazdy i osiągi. Jednak w przypadku masztów ważnymi wymiarami są: szerokość, grubość, a przede wszystkim sztywność.
Maszty na całej długości mają zwykle wysokość od 80 do 110 cm i pozwalają łatwo
utrzymać się nad wodą bez dotykania deską
do powierzchni podczas płynięcia po falach.
Dostępne są również krótsze maszty, zwykle
używane przez początkujących i podczas pływania w płytkiej wodzie.
Długie, cienkie maszty są szybsze, bardziej
wydajne, ale mniej stabilne, natomiast krótkie
i grube są bardziej zwrotne, stabilne, ale zdecydowanie wolniejsze. Ponieważ znaczna część
masztu jest poza wodą podczas płynięcia,
jego wymiary nie mają tak dużego znaczenia
jak wymiary skrzydeł, jednak ci, którzy pływają
z dużą prędkością, np. zawodnicy, potrzebują
dłuższych, sztywniejszych masztów.
Mam nadzieję, że znaleźliście w tym artykule
informacje, które pomogą w wyborze odpowiedniego hydroskrzydła.
Zdjęcia: Nobile Kiteboarding

Grube i szerokie hydroskrzydła o niskim
współczynniku AR są bardziej stabilne przy
niewielkiej prędkości, osiągają małą prędkość
maksymalną i są zdecydowanie trudniejsze do
kontrolowania przy dużej prędkości. Te cechy
sprawiają, że są częstym wyborem początkujących foilerów i osób, które chcą uprawiać
freeride, pływać po falach czy wykonywać triki.
Na rynku można znaleźć wiele skrzydeł, które
charakteryzują się pośrednim AR, i spełniają
potrzeby większości klientów – począwszy od
nauki po wyścigi rekreacyjne.
Lotki przypominają klasyczne skrzydło samolotu, wiele foili ma w przednich oraz tylnych
lotkach podgięte końcówki, tzw. wingtips.
Zaokrąglone skrzydełka oznaczają, że hydroskrzydło traci trochę siły nośnej i przyśpiesza,
ale pomaga w manewrach bez ryzyka wynurzenia lub „wentylacji”, co może się wydarzyć
przy płaskiej lotce. Takie rozwiązania stosowane są przede wszystkim w skrzydłach z włókna
węglowego przeznaczonych do ścigania.
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Triki
Marek Rowiński Jr
Przedstawiamy wam kolejną porcję trików dla początkujących i zaawansowanych. Pamiętajcie
by przed przystąpieniem do ćwiczeń opanować uprzednio zalecane ewolucje przygotowujące.

Tabletop
Ten trick jest prawie w całości taki sam, jak
zwykły skok przez zenit. Jest go łatwiej zrobić,
jeżeli umiemy wysoko skakać i mamy dużo
czasu w powietrzu. Aby wyrzucić deskę do
góry, podczas skoku odchylamy mocno głowę do tyłu i zapieramy się rękoma na barze.
Nogi podginamy, przekręcamy się i prostujemy, gdy deska jest już nad nami. Lądujemy
jak podczas zwykłego skoku przez zenit.

Kiteloop backroll
W tym triku najważniejsza jest dobra synchronizacja rotacji z kiteloopem. Przed pierwszymi
próbami musimy mieć dobrze opanowane
backrolle i proste kiteloopy. Na początek lepiej nie przeciągać latawca mocno przez zenit
– kręcimy małego loopa nad głową, mocno
ściągając bar tylną ręką. Do backrolla wybijamy się w momencie, gdy kite przechodzi za
zenit. Staramy się szybko zrobić obrót i skończyć go równo z loopem. Po backrollu patrzymy na miejsce lądowania i uginamy nogi. Kite’a kontrujemy mocno do przodu lub robimy
drugiego kiteloopa na wodzie, aby odpłynąć
trik.

22
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Tabletop frontroll tailgrab
Przy wybiciu skupiamy się na wyrzuceniu nóg
do góry i złapaniu graba. Rotację nadajemy
frontrollowi lekkim skrętem głowy i barków.
Bar trzymamy przednią ręką za środek, aby
kontrolować latawiec. Po zrobieniu tabletopa
staramy się jak najszybciej dokręcić obrót
i znaleźć miejsce lądowania. Grab możemy
trzymać do końca skoku. Lądujemy w dół
wiatru, kontrując latawiec do przodu.

One handed tabletop tailgrab
Wybijamy się wysoko i wyrzucamy nogi z deską do góry. Głowę odchylamy do tyłu i gdy
ciało jest przekręcone, prostujemy nogi. Puszczamy wtedy bar jedną ręką, a drugą trzymamy go za środek, aby nie stracić kontroli nad
latawcem. Gdy zaczniemy się przekręcać do
normalnej pozycji, chwytamy grab i szukamy
wzrokiem miejsca lądowania. Lądując, uginamy kolana i odpływamy w dół wiatru.

24
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Autor zdjęć i wykonawca skoków: Doktor (Travel Onboard)
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Nie chowaj kite’a do szafy w zimie
Sezon na kite’y w Polsce może trwać cały rok!
Komisja Snowkite i Landkite

Snowkiting jako zimowa alternatywa kitesurfingu jest znakomitym uzupełnieniem aktywności
w sezonie letnim. W okresie zimowym można uprawiać go zarówno na zamarzniętych akwenach, na których pływamy latem, jak i na łąkach lub rozległych terenach przykrytych odpowiednio grubą warstwą śniegu. Tafla lodu pokryta śniegiem umożliwia uprawienia snowkitingu
częściej niż woda. Do pociągnięcia człowieka na nartach czy snowboardzie potrzeba znacznie
słabszego wiatru. Porównując do pływania na desce twintip, na snowkicie osiąga się większe
prędkości. Znaczniej bezpieczniejszy jest też snowkiting przy wiatrach wiejących od brzegu,
bo w sytuacji awaryjnej można po prostu złożyć latawiec i wrócić na brzeg pieszo. Dla osób
chcących rozpocząć naukę kite’a i odczuwających obawę przed wodą jest to świetny sposób
na opanowanie pierwszych halsów.
Snowkite na jeziorach
Zamarznięte jeziora od dawna były miejscem
uprawiania sportów zimowych. Do znanych od
lat bojerów i snow windsurfingu dołączyli teraz
narciarze, snowboardziści oraz kierowcy icebuggy, wykorzystujący latawce jako napęd.
Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to różnią
się nieco od letnich. Duża tafla jeziora zapewnia dobre warunki do jazdy bez względu na kierunek wiatru. Wystarczy oddalić
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się nieco od brzegu, wychodząc poza linie
drzew lub innych przeszkód, żeby cieszyć
się stabilnymi warunkami wiatrowymi. Z dala
od brzegu znika także problem nierównych
podmuchów. W porównaniu do kitesurfingu
jazda po lodzie wymaga natomiast ostrych
krawędzi i siły w nogach, ale już kilka centymetrów śniegu leżącego na lodzie znacznie
ułatwia jazdę.
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Jeżeli posiadacie sprzęt zjazdowy, którego
używacie na stokach, to z powodzeniem możecie wykorzystać go do snowkitingu. Narty
i deski snowboardowe do snowkite’a mają
mniejsze taliowanie i są dłuższe. Niektórzy
wykorzystują też deski mountainboard lub
wózki buggy z płozami zamiast kół, konstruowane specjalnie z przeznaczeniem na lód.
Wejście na lód to zawsze ryzyko. Według ogólnych zasad wystarczy, by miał 7–8 cm grubości, aby utrzymać człowieka. Ale dotyczy to tzw.
świeżego, czarnego lodu i zbiorników stałych.

Przy częstych zmianach temperatury, zasoleniu czy większej liczbie osób wchodzących na
taflę jednocześnie bezpieczna grubość wrasta
do 15–20 cm. Aby zminimalizować zagrożenie,
wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad.
Nigdy nie należy wchodzić na lód w pojedynkę, zawsze trzeba mieć ze sobą naładowany
telefon (np. w wodoodpornym etui), a także
zabierać ze sobą specjalne kolce lodowe. Warto też skontaktować z miejscowymi riderami,
którzy na bieżąco monitorują przyrastanie lodu
i najlepiej orientują się w sytuacji.

Snowkite na lodzie
Zalew Wiślany
Jedno z najlepszych i najczęściej odwiedzanych miejsc snowkitingowych na Pomorzu.
Powierzchnia akwenu, wynosząca po polskiej
stronie ok. 330 km2, pozwala na swobodne uprawianie sportu bez tłoku na trasach.
Świetne warunki wiatrowe i bardzo dogodny
dojazd do spotu w Krynicy Morskiej na wysokości hotelu Krynica czy w porcie w Kątach
Rybackich sprawiają, że praktycznie zawsze
można tam spotkać pasjonatów zimowej odmiany kiteboardingu. Od 9 lat Krynica jest też
miejscem rozgrywania popularnych zawodów
„Weekend na lodzie”.

Jeziora mazurskie i Zegrze
Zarówno na Mazurach, jak i pod Warszawą
można znaleźć miejsca, które z powodzeniem
nadają się do wypadów na snowkite.

Snowkite w górach
Snowkiting górski rządzi się swoimi prawami i o wiele bardziej zależy od warunków
pogodowych niż kitesurfing. Różnice widać
w stabilności wiatru. Szkwały na śródlądziu
są bardziej porywiste niż na wybrzeżu. Ze
względu na ukształtowanie terenu zmiana
prędkości wiatru z 10 do 30 węzłów (!) nikogo nie dziwi. Tuż za pozornie małą ścianą drzew wiatr może znacznie osłabnąć, za
to nasilać się w miejscach przewężeń pomiędzy przeszkodami terenowymi. W miejscach nachyleń o dużym spadku mogą
występować wiatry wznoszące. Z reguły
jednak na halach i podgórzu wieje o wiele
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Spoty w górach
Nasze góry nie są idealne do snowkitingu.
Najlepiej do jazdy nadają się Karkonosze,
góra Pilsko i Ząb. Jednak w najbliższym sąsiedztwie Polski można znaleźć wspaniałe tereny pozwalające na uprawianie tego sportu.
Są to między innymi słowacka Orava, Ryžoviště, Moldava i wiele innych.
Orava
Jednym z bardziej popularnych spotów górskich jest słowacka Orava u podnóża góry Pilsko. Teren charakteryzuje się dużą liczbą górskich pól na wysokości 600–900 m n.p.m. z bardzo dobrym mikroklimatem śnieżnym, dzięki
czemu śnieg leży tutaj od 3 do 5 miesięcy.
Szczyt Pilska
Kopuła szczytowa Pilska na wysokości
1557 m n.p.m. to jeden z najwyżej położonych
spotów snowkite’owych w Polsce. Przy podkładzie śnieżnym zasypującym kosodrzewinę
(ponad 70–100 cm) tworzy się równina o wymiarach ok. 300 m x 100 m, od której w trzy
strony (północ, południe, wschód) zaczynają
się odsłonięte zbocza o średnim nachyleniu.
Zasypana kosodrzewina i zlodowaciałe choinki tworzą bajeczny klimat, a naturalne zaspy
śnieżne i inne nierówności sprawiają, że jest
idealne miejsce do snowkite’owego freeridu.
Przy dobrej widoczności można też cieszyć
się panoramą Tatr Wysokich. Na południowym wschodzie dobrze widoczna jest Babia
Góra, oddalona zaledwie o ok. 30km.

Zdjęcia: Peter Lynn Kitesports

słabiej niż na wybrzeżu, więc najczęściej
używa się dużych latawców otwarto- i zamkniętokomorowych o powierzchni 17 m,
19 m czy 21 m.
Umiejętne wykorzystanie terenu do jazdy
jest kluczem do skutecznego snowkitingu.
Podczas jazdy należy analizować nachylenie stoku. Halsy z górki najczęściej służą do
ostrzenia pod wiatr, a halsy pod górkę często
wykonuje się za pomocą loopów. Inną ważną kwestią jest pokrywa śnieżna. Gdy śnieg
jest sypki, potrzeba o 10–30% więcej mocniejszego wiatru, niż w przypadku jazdy po
śniegu zbitym. Twardy śnieg czy lód wymagają z kolei ostrych krawędzi deski lub nart.
Idealnym podłożem jest nieco osiadły puch
na twardszym podkładzie.
Skoki grawitacyjne czy snowkite-gliding to
Święty Graal zimowego kitingu. Dzięki różnicom wysokości skoki mogą być dłuższe
i o wiele wyższe niż przy kitesurfingu. W terenie górskim uzyskuje się noszenie, które
może przypominać osiągane przy klifach na
wybrzeżu.
Latawce komorowe czy pompowane? Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Oba typy
mają swoje wady i zalety w górach. Ze względu na lepsze tzw. dolne zakresy wiatrowe,
łatwość samodzielnego startu i lądowania
na snowkicie preferowane są latawce otwarto- i zamkniętokomorowe. Na spotach można jednak spotkać też latawce pompowane
używane przez osoby uprawiające w lecie
kitesurfing.

28
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Poczuj się pewnie na wodzie
– zbuduj silny core
Michał Organiściuk i Jakub Dycha, Studio Elektrownia www.studioelektrownia.pl
W poprzednich artykułach poruszyliśmy temat
rozgrzewki oraz zajęliśmy się poprawą wyskoku
przez odpowiednio ukierunkowany, dynamiczny
trening. Obecnie skupimy się na fundamentach.
Niezależnie od tego, czy zależy ci na dobrej kontroli podczas ostrzenia, czy twoim celem jest
utrzymanie stabilnej pozycji w trakcie skoków,
kręcenia trików i lądowania, silny gorset mięśniowy (ang. core) będzie odgrywał kluczową rolę.
Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten
gorset mięśniowy. Są to głęboko osadzone
mięśnie, które mocno się napinają na chwilę
przed każdym naszym ruchem, stabilizując
ciało i zapobiegając kontuzjom.
Pływanie na kicie samo w sobie jest świetnym
treningiem mięśni głębokich. Jednak jeżeli
nie przygotujesz się odpowiednio, twój gorset

mięśniowy zacznie słabnąć już po kilku halsach, liczba poprawnie wylądowanych trików
dramatycznie spadnie. Dlatego, jeżeli nie jesteś szczęśliwcem, który cały rok spędza na
wodzie, warto poza sezonem zadbać o swoją
kondycję fizyczną, w szczególności wzmocnić gorset mięśniowy.
Poniżej znajdziecie przygotowane dla was przykładowe ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy, które z powodzeniem możecie wykonywać w domu. Jeśli macie problem z nadwagą
lub dolegliwościami związanymi z wiekiem, możecie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów skorzystać z treningu EMS, czyli elektrostymulacji mięśni. Jest to metoda, która doskonale
nadaje się do wzmocnienia mięśni głębokich,
przy minimalnym obciążeniu stawów

1. Plank
1. Przejdź do podporu przodem
na przedramionach. Pośladki,
łopatki i głowa powinny
znajdować się w jednej linii.

2. Unieś kolana nie
zmieniając pozycji tułowia.
Napnij mocno nogi, brzuch
i pośladki.

3. Wróć do pozycji wyjściowej,
uginając kolana.

2. Unieś biodra w górę.
Napnij mocno nogi, brzuch
i pośladki.

3. Wersja uproszczona: połóż
stopę na macie tak, aby
asekurować swoją pozycję.
Nie zapominaj o spięciu mięśni
i prawidłowej pozycji ciała.

2. Plank bokiem
1. Przejdź do podporu
bokiem na przedramieniu,
biodra dotykają maty, ciało
ułożone w jednej linii, oczy
patrzą w przód.
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3. Bird dog
1. Przejdź do klęku podpartego – tułów powinien być
w jednej linii, równolegle do
podłoża.

2. Unieś równocześnie
i przeciwległą rękę i nogę
tak, aby były w linii pleców.
Napnij pośladki, brzuch
i nogę.

3. Powoli uginaj uniesione
kończyny, aż dotkniesz
łokciem kolana, zepnij mocno
mięśnie brzucha, po czym
wróć do poprzedniej pozycji.

4. Dead bug
1. Leżąc na plecach, unieś
ręce i nogi tak jak na zdjęciu.
Odcinek lędźwiowy powinien dotykać maty, a klatka
piersiowa powinna być lekko
uniesiona, aby wywołać napięcie na brzuchu.

2. Powoli opuszczaj jedną rękę 3. Powoli wróć do pozycji
i przeciwległą do niej nogę do wyjściowej, następnie wykonaj
ziemi, zatrzymaj je tuż przed
ćwiczenie na drugą stronę.
matą. Utrzymaj tę pozycję,
pamiętając, że odcinek
lędźwiowy powinien być cały
czas „przyklejony” do maty.

5. Krzesło
2. Przejdź do przysiadu
i pozostań w tej pozycji.

3. Tak powinien wyglądać przysiad: łopatki ściągnięte, odcinek lędźwiowy wyprostowany,
ciężar ciała na całych stopach,
kolana lekko na zewnątrz.
Zdjęcia: Jakub Dycha

1. Pozycja wyjściowa.
Stań wyprostowany, ściągnij
łopatki, zepnij pośladki
i brzuch.

31

NAUKA KITE

Progres – jak uniknąć braku
postępów
dr Sławomir Świtała, instruktor PZKite, psycholog sportu, www.slawomirswitala.pl

Kitesurfing jest sportem ekstremalnym, wymagającym sprawności fizycznej, koordynacji ciała,
orientacji przestrzennej, a także uporu. Jak w każdym sporcie, tak i w kitesurfingu na różnych
etapach pojawiają się trudności z przejściem na kolejny poziom zaawansowania. W poniższym
artykule powiem, jak sobie z nimi radzić.
Uczcie się ze znajomymi
Przede wszystkim warto uczyć się w parze
z kimś znajomym, z kim można wymieniać się
doświadczeniami, spostrzeżeniami i wzajemnie się motywować. Jeśli zaczynacie kurs, zaproście do wspólnej nauki kolegę lub koleżankę. Jeśli już pływacie, umawiajcie się na wspólne sesje z innymi kitesurferami, którzy pomogą
wam korygować błędy. Świetnym sposobem
na poprawę błędów jest też oglądanie filmów
z sesji kite’a z własnym udziałem. Możecie
poprosić kogoś, by sfilmował was w czasie
32

pływania. Na filmie doskonale widać błędy pozycji, timingu czy złej pracy latawcem. No i nie
wstydźcie się wziąć kilka lekcji z instruktorem,
gdyż wieloletnia praktyka pozwala im szybko
wskazać błędy i je skorygować.
Ucząc się wspólnie ze znajomymi, pamiętajcie o mechanizmie psychologicznym zwanym
efektem asymilacji w nauce. Polega on na tym,
że ocenia się własne działania pod kątem postępów innych, nie biorąc pod uwagę tego, że
każdy uczy się w innym tempie i że to, co nam
sprawia trudność, innym nie musi i odwrotnie.
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Jeśli rozpoczynamy naukę kitesurfingu w kilka osób, zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę
tego, że startujemy z innych pułapów. Ci, którzy
wcześniej mieli już doświadczenia z windsurfingiem, deskorolką, deską snowboardową czy
wake’em, zazwyczaj będą od początku radzili
sobie lepiej nawet od bardziej wysportowanych
kolegów. Ma to związek z transferem nabytych
wcześniej umiejętności i wykorzystaniem ich
w podobnym sporcie. Zatem nie zrażajcie się
tym, że utknęliście w jakimś momencie nauki,
a wasi znajomi uczą się już czegoś nowego.
Skupcie się na danym elemencie, nie przechodźcie do nowych wyzwań, zanim nie opanujecie dobrze danego elementu.
Korzystajcie z transferu umiejętności
Pamiętajcie też, że okres poza sezonem
możecie wykorzystać do poprawy techniki,
wzmocnienia mięśni, poprawy koordynacji.
Niezwykle przydatne będą ćwiczenia na wake’u, snowboardzie, deskorolce czy nauka
snowkite’a lub landkite’a. W koordynacji i budowie mięśni głębokich pomogą wam ćwiczenia na trickboardzie, slacku czy opisane
przez nas w artykule „Poczuj się pewnie na
wodzie, zbuduj silny core” zestawy ćwiczeń
.W przypadku bardziej zaawansowanych kitesurferów pomocne będą wizyty w parku
trampolin czy kiteroomach.
Samospełniające się proroctwo
Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne jest
pozytywne myślenie. W psychologii istnieje
mechanizm samospełniającego się proroctwa polegający na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub
zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w taki sposób, że powodują spełnienie
oczekiwań. Innymi słowy, jeśli będzie przekonani, że się wam nie uda, to na pewno się
wam nie uda. Mechanizm ten może zarówno
ułatwiać, jak i utrudniać naukę. Na przykład –
jeśli wchodząc do wody, będziecie przeświadczeni, że stanie się coś złego, to zwiększacie
szanse na to, że stanie się tak w istocie. Z kolei wierząc w to, że dziś jest dzień, w którym
zrobicie postęp, możecie się go z dużym

prawdopodobieństwem spodziewać. Dlatego
dla uprawiających każdy rodzaj sportu ważne
jest optymistyczne nastawienie.
Uwaga na efekt sufitowy
W czasie szkolenia na pewno natkniecie się
na znany w psychologii efekt sufitowy: nauka przebiega bez zakłóceń, a kursant czuje
się bardzo pewnie, więc podejmuje zbyt ryzykowne próby. Przykładem może być złapanie
pierwszego długiego halsu i wypłynięcie na
głęboki akwen, utrata równowagi, utrata deski
i panika. Łagodniejsza wersja, często obserwowana podczas szkolenia, to zbytnie oddalanie się od instruktora, utrata kontroli nad latawcem, splątanie się i spowodowanie zagrożenia dla siebie i innych uczestników przebywających w wodzie lub na plaży. Ważne jest
zatem, aby za każdym razem wiedzieć, jak się
zachować w razie braku kontaktu z instruktorem, utraty deski na głębokim akwenie, splątania się linek w czasie sterowania latawcem,
oraz aby znać prawo drogi. To tylko kilka sytuacji, których możecie doświadczać. Trzeba
być na nie przygotowanym psychicznie, zachować spokój i postępować zgodnie z tym,
czego uczono na kursie. Panika i chaotyczne
działanie jedynie pogorszą waszą sytuację.
Poniżej kilka rad, które ułatwią wam życie:
1. Lewy hals ustępuje prawemu, nie mijajcie
stojących kitesurferów „na milimetry” po
nawietrznej
2. Latawiec na głębokiej wodzie jest waszym
przyjacielem. Możecie na nim usiąść i czekać na pomoc
3. Jeśli splataliście się latawcem z innym kitesurferem i nie macie dużego doświadczenia, użyjcie zrywki.
4. Pływając przy wietrze offshore, zawsze
miejcie ze sobą telefon.
W czasie nauki ważne jest, aby zauważać
drobne sukcesy, cieszyć się nimi i nie zrażać
się porażkami, tylko uznać za ryzyko uprawiania tego sportu. Doskonałym narzędziem
motywacji jest wizualizacja, która polega na
tworzeniu bądź odtwarzaniu pozytywnych doświadczeń w myślach.
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Dowód społeczny
Jeśli jesteście już samodzielnymi kitesurferami, ale nie macie jeszcze dużego doświadczenia w samodzielnym pływaniu,
korzystajcie z wiedzy innych. Nie będąc
pewnym, czy wchodzić do wody, jakiego
rozmiaru latawiec ze sobą zabrać, które
miejsce do pływania wybrać itp., należy
w dużej mierze kierować się tym, co widzimy i jak inni uczestnicy przebywający w wodzie się zachowują. Psychologia nazywa to
dowodem społecznym. Bądźcie uważnymi
obserwatorami warunków i ludzi bardziej
doświadczonych.
Wizualizacja
Ważne jest, aby przystępując do wizualizacji,
być spokojnym, rozluźnionym, czuć się bezpiecznie. Można przyjąć dowolną wygodną
pozycję, np. położyć się lub rozsiąść wygodnie w fotelu. Macie po prostu czuć się komfortowo. Wszystkie urządzenia powinny być
wyłączone, a domownicy poinformowani, że
teraz jest czas dla was.
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Pierwsze myśli po przyjęciu odpowiedniej
pozycji mają się kierować ku przekonaniu,
jak fascynującym sportem jest kitesurfing. Tu
można przywołać w pamięci widok zaawansowanych kitesurferów obserwowanych
z plaży, pozytywne doświadczenia pierwszych postępów podczas nauki sterowania
latawcem albo poczucie zaufania, którym
darzycie swojego instruktora. W zależności
od tego, czy wizualizacja ma służyć w pierwszych doświadczeniach związanych z nabyciem kolejnej umiejętności, czy też po wielu
nieudanych próbach, musicie zdecydować,
kiedy ją rozpocząć. Poniżej przedstawiam
wizualizację, która pomoże opanować pierwszy start z deską:
„Idę na lekcję zrelaksowany i spokojny. Spotkam tam ludzi, dla których kitesurfing stał
się pasją. Widzę, z jaką lekkością wykonują
kolejne czynności potrzebne do czerpania
z tego sportu olbrzymiej przyjemności. To
uczucie lekkości, szybkości i bliskiego kontaktu z naturą podczas uprawiania kitesurfingu jest wyjątkowe. Podczas tej lekcji będę
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się dobrze bawił skupiony na wykonywaniu
poleceń instruktora, rozluźniony i pozytywnie nastawiony. Jestem już w połowie drogi,
aby stać się samodzielnym kitesurferem. Dotarłem na miejsce – do bazy szkółki. Panuje
tu przyjazna atmosfera. Witam się ze swoim
instruktorem i on wita mnie z uśmiechem.
Kompletujemy sprzęt i wchodzimy do wody,
powtarzając czynności, które już dobrze opanowałem. Czuję kontakt z naturą. Jest mi ciepło i przyjemnie. Czuję się bezpiecznie, sterując latawcem. Mijamy innych uczących się.
Z uwagą obserwuję, co dzieje się wokół mnie,
aby w razie zagrożenia móc odpowiednio
szybko i właściwie zareagować. Docieramy
do bezpiecznego miejsca nauki. Powtarzam
to, czego nauczyłem się na lekcji wcześniej.
Wszystko dobrze mi wychodzi, więc instruktor proponuje, aby przejść do startu z deską.
Przepinamy sprzęt i skupiony obserwuję
każdą wykonywaną przez niego czynność.
Wizualizuję to sobie, jakbym to ja wykonywał
wszystkie te ruchy. Instruktor powtarza te
same czynności kilka razy, zwracając uwagę na istotne szczegóły. Teraz pyta mnie
o spostrzeżenia, czy wszystko zrozumiałem
i jestem gotów na próbę. Upewniam się, że
o wszystkim pamiętam i decyduję się podjąć
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kolejne wyzwanie. Kontroluję latawiec jedną
ręką, a drugą trzymam deskę. Trenowałem
zakładanie deski na brzegu i dobrze mi szło,
a teraz unosząc się na wodzie wykonuję to
z jeszcze większą lekkością. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Staram się odwzorować to,
co widziałem przed chwilą, gdy instruktor pokazywał mi i objaśniał kolejne ćwiczenia. Wychodzi mi całkiem nieźle, ale to za mało, więc
ćwiczę dalej, aż wskazane ćwiczenia opanuję bezbłędnie. Panuje pozytywna atmosfera.
Słyszę pochwały z ust instruktora, co motywuje mnie do kolejnych starań i uskrzydla.
Przechodzimy przez kolejne ćwiczenia, a ja
radzę sobie z nimi wyśmienicie. Teraz instruktor pokazuje mi całą złożoność wszystkich czynności potrzebnych do opanowania
pierwszego startu z deską. Jestem podekscytowany. Po chwili zakładam deskę i czuję,
jak latawiec wyciąga mnie do góry z każdym
ruchem, w który go wprowadzam. Po chwili coraz śmielej i mocniej operuję latawcem.
Czuję, jak lekkie jest moje ciało wobec żywiołu, który staram się opanować. Z każdym
obszerniejszym ruchem latawca unoszę się
coraz bardziej nad taflę wody, co pozwala
mi zająć odpowiednią pozycję. Jest! Zrobiłem to! Przepłynąłem kilka metrów i w końcu
udało mi się poczuć to, o czym marzyłem od
samego początku. Widzę uśmiechniętą twarz
instruktora, który odwzajemnia moją euforię.
Już wiem, że ten dzień ogromnie przybliżył
mnie do upragnionego celu. Teraz jak najszybciej chcę powtórzyć tę czynność, póki
moje ciało ją pamięta. Z każdą kolejną próbą jest łatwiej, nabieram większej pewności
i świadomości tego, co robię. Jestem dumny
z siebie, że dałem radę. Niestety lekcja się
kończy, a ja nie mogę się doczekać kolejnej.
Wychodząc z wody, dzielę się swoimi przeżyciami z instruktorem, a on cieszy się razem
ze mną. Na koniec przybijamy sobie piątkę
i umawiamy na kolejny termin”.
To tylko przykład wizualizacji. Pamiętajcie, że
zawsze powinna się ona opierać na własnych
doświadczeniach i przeżyciach.
Zdjęcia: Flyn
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Karta progresu i karta kiteboardera
Decydując się na szkolenie w jednej z certyfikowanych szkół kitesurfingu, kursant zyskuje szereg przywilejów. Przede wszystkim może być pewien, że szkoła korzysta z wykwalifikowanych
instruktorów PZKite i spełnia standardy jakości szkolenia i bezpieczeństwa wyznaczone przez
związek. 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 progresu
Dane o każdym kursancie wprowadzane są
do elektronicznego systemu szkolenia PZKite,
tak by każdy instruktor mógł sprawdzić, na jakim poziomie szkolący zakończył naukę, kiedy się ono odbyło i kto był ostatnim instruktorem. Uczeń otrzymuje bezpłatną kartę progresu potwierdzającą jego wiedzę i umiejętności.
Od poziomu 3D stanowi ona dowód dla wypożyczalni, że dana osoba potrafi samodzielnie pływać i można jej bez obaw pożyczyć
ekwipunek. PZKite zdefiniował ten poziom
przy umiejętności kontroli prędkości płynięcia, 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
całoroczne, międzynarodowe ubezpieczenie przeznaczone do sportów wodnych
(też wake, windsurfing, itp.) i zimowych
(snowboard, narty). Osoba, która umie pływać na poziomie 3D, może się ubiegać
o czarną kartę kiteboardera. Karta dostępna
jest w wersji STANDARD lub PRESTIGE, które różnią się sumami gwarancyjnymi ubezpieczenia. Dla instruktorów dostępna jest wersja
z OC instruktorskim. Karta kiteboardera dostępna jest też w wersji niebieskiej, która stanowi ubezpieczenie dla osób początkujących
lub w ogóle niepływających na kicie.

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
20 000 PLN
50 000 PLN
20 000 PLN
50 000 PLN
i za granicą
Ubezpieczenie OC instruktorów
BRAK
10 000 PLN
i wychowawców
Wymiana karty niebieskiej na czarną
100 PLN

37

NAUKA KITE

Pierwsze pływanie na Bałtyku
Jak się do niego przygotować

Łukasz Koniuszewski, instruktor wykładowca PZKite
Pływanie na Bałtyku to ogromna frajda, należy
jednak pamiętać, że to zupełnie inny akwen
niż Zatoka Pucka. W tym artykule postaramy
się zapoznać was z zasadami pływania na
morzu, doborem miejsca i sprzętu.
Swobodne pływanie w obu kierunkach, ostrzenie i odpadanie, „olie”, skok prosty, szybki restart latawca z wody to podstawowe umiejętności, które powinien posiadać kitesurfer zamierzający pływać na zafalowanych akwenach.
Na pierwszy spot warto wybrać miejsce
z szeroką plażą, z dala od plażowiczów, bez
przeszkód na brzegu. Miejsce, które umożliwi
komfortowe rozłożenie sprzętu, start i lądowanie latawca, bezpieczne wejście do wody
i zejście z wody. Jeżeli chodzi o wodę, to na
początku najlepiej wystrzegać się miejsc,
w których są falochrony, betonowe konstrukcje, przycumowane łodzie z rozciągniętymi
linami, sieci, rurociągi i szczególne oznaczenia, tj. kąpieliska, tory wodne itp. Na pierwsze
wyjście na morze najlepiej wybrać sprzęt, który mamy już dobrze „opływany” na płaskiej
wodzie.
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Pierwszym poważnym wyzwaniem na morzu
jest pokonanie przyboju, czyli pierwszych
kilku fal, które załamują się i piętrzą blisko
brzegu, gdzie przeważnie woda robi się
płytsza. Trzeba się nauczyć szybkiego podejmowania decyzji. Przez niewielkie fale da
się przepłynąć, uginając nogi i odpowiednio
kompensując nierówności, niektóre można
przeskoczyć lub wręcz z nich wyskoczyć, lądując za falą. Czasami jednak trzeba zrobić
zwrot lub mocno odpaść przed nadchodzącą
falą, żeby finalnie przedostać się za nią. Dlatego na pierwsze kilka wyjść na morze zdecydowanie lepiej wybrać deskę typu twin tip,
bardziej zwrotną i pewniejszą przy odbiciach
i zwrotach niż deska kierunkowa. Jeżeli macie
wybór, to na zafalowanym akwenie na pewno lepiej zachowa się deska z rockerem (czyli
bardziej wygięta).
Nadrzędną zasadą pływania na morzu jest
utrzymywanie latawca w powietrzu, dlatego powinno się korzystać z takich latawców,
które mają najlepsze zdolności wstawania
z wody. Możecie użyć latawca większego
o 1 m2 lub 2 m2 od tego, którego użylibyście
na płaskiej wodzie. Większy latawiec wygeneruje większą moc, niezbędną wówczas, gdy
trzeba płynąć pod fale, gdy znajdziecie się
w „rzadkiej” wodzie przyboju, a także w przypadku silnych prądów, którym trzeba się przeciwstawiać.
Do niezbędnych akcesoriów zalicza się też wypornościowa kamizelka asekuracyjna.
Absolutnie nie zalecamy pływania z leashem
do desek, natomiast z surfboard leasha można skorzystać, mając do czynienia z wiatrem
wiejącym od brzegu lub bardzo silnymi prądami utrudniającymi odzyskanie zgubionej
deski. Pływając z leashem, trzeba uważać na
głowę, dlatego w takich sytuacjach zaleca się
kask.
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Oto pięć zasad pływania na morzu;
1. Nigdy nie pływajcie sami. Wychodząc na
wodę sami, koniecznie poproście kogoś
o obserwacje z brzegu i w razie kłopotów
o wezwanie odpowiednich służb, takich jak
WOPR lub SAR.
Tel. WOPR: 601 100 100
Tel. SAR: 58 661 52 22
2. Wychodząc na wodę, warto mieć przy
sobie telefon. Jeżeli coś wam się stanie,
prawdopodobnie trudno będzie z niego
skorzystać, ale jeżeli coś złego przytrafi się
osobom, z którymi pływacie, wasza reakcja będzie najszybsza.
3. Nie wkładajcie kurtek ani suchych kombinezonów, ponieważ krępują ruchy, a woda,
która może się do nich dostać, może spowodować relatywne zwiększenie waszej
masy w wodzie.
4. Kiedy latawiec leży w wodzie i uderza
w niego fala, najlepiej wypiąć się z całego
sprzętu, żeby nie zostać wciągniętym pod
wodę, a następnie na desce wpław popłynąć do brzegu.
5. Jeżeli zdarzy się wam odpiąć całkowicie latawiec, płyńcie jak najdalej od niego, żeby
nie zaplątać się w linki.

wodzie, bo jest to zdecydowanie łatwiejsze,
niż nauka tych ewolucji od razu na zafalowanym akwenie.
Docelowo pływanie na Bałtyku daje dużo możliwości. To naprawdę bardzo dobry akwen do
pływania na falach na desce kierunkowej lub
do wysokich skoków z kickerów, które tworzą
budujące się fale. Można pływać stacjonarnie
lub spływać z wiatrem wzdłuż wybrzeża.
Najlepiej pływać przy kierunkach typu side
shore i side on shore, są one zdecydowanie
najbardziej komfortowe do odbijania się z fal
i pływania na falach.
Mamy nadzieje, że ten artykuł przybliżył wam
trochę charakterystykę akwenu, jakim jest
Bałtyk i wielu z was zdecyduje się sprawdzić
swoje siły na falach.
Zdjęcia: Tadeusz Rurka

Jeżeli spodoba się wam pływanie na morzu
i zechcecie zacząć pływać na desce kierunkowej, najlepiej opanować podstawowe
umiejętności związane ze startem na desce,
poruszaniem się po niej i zwrotami na płaskiej
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Krótki poradnik skoków
Jak skakać naprawdę wysoko
Andrzej Stawicki (AIRMAN)
Aby lepiej zrozumieć procedurę skoku, podzielimy go na poszczególne fazy: faza przygotowawcza, zakrawędziowanie deski, ruch
latawca, wybicie, zaciągnięcie baru, faza lotu,
faza lądowania i odjechania.

➊ Przygotowanie do skoku
Zacznij od nadania desce odpowiedniej
prędkości. Bardzo ważne, aby przez cały
czas mocno trzymać krawędź i nie pozwolić
desce na ześlizg. Ciężar ciała rozłóż równomiernie na nogi, uginając oba kolana. Ustaw
ręce blisko środka baru i steruj samymi nadgarstkami.
W tej fazie latawiec może się znajdować bliżej
wody – to zwiększy kontrolę nad deską.
Błędy:
• z byt ostre na wiatr, a w związku z tym
wolne płynięcie przed skokiem,
• odpuszczanie krawędzi.
Wskazówka
Jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać krawędzi
przed skokiem, zmniejsz rozmiar latawca. Odpowiednio dobrany rozmiar zapewnia szybkość i ostry kurs, co jest kluczowym elementem wysokich skoków. Pamiętaj, że latawiec
ma najlepsze właściwości nośne na maksymalnie odpuszczonym trymerze.
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➋ Zakrawędziowanie deski
Odpuść bar do momentu, aż linki sterujące
będą tylko minimalnie napięte, tak aby latawiec był sterowny. Zawieś się mocno na
trapezie, dociążając deskę, i odchyl plecy
w kierunku wody. Przenieś ciężar ciała lekko
na piętę tylnej nogi, skręć głowę oraz tylne
ramię w stronę wiatru. To ułatwi mocniejsze
wyostrzenie deski na końcowym etapie.
Błędy:
• zbyt mocne i zbyt wolne wyostrzenie
powoduje utratę prędkości,
• brak dociążenia bioder nie zapewnia
odpowiedniej przeciwwagi dla latawca,
• brak ruchu skrętnego ciała osłabia skuteczność wyostrzenia,
• całkowite prostowanie przedniej nogi
powoduje zmniejszenie krawędzi czynnej deski.
Wskazówka
Możesz zdjąć z baru przednią rękę, aby całe
ramię obróciło się w stronę wiatru. Dobrze opanuj tzw. „pop”.

➌ Ruch latawca
Na odpuszczonym barze przenieś zdecydowanym ruchem latawiec z godziny 11.00 na
godzinę 12.00 (lewy hals). Im mocniej zakrawędziujesz deską i odchylisz ciało na wiatr, tym
bardziej linki będą napięte przy wybiciu. Musisz
zgrać ruch latawca na godzinę 12.00 z momentem, kiedy linki są najbardziej napięte.
Błędy:
• latawiec poprowadzony za daleko za
zenit spowoduje efekt wahadła,
• za wolny ruch latawca.
Wskazówki
Jeżeli chcesz wygenerować więcej siły, wykonaj szybszy ruch latawcem z godziny 11.00 na
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12.00. Jeżeli masz latawiec typu C, wykonaj bardziej zdecydowany ruch z godziny 10.30 na 1.00.

➍ Wybicie

Gdy latawiec jest na godzinie 12.00, wybij się
z tylnej nogi pionowo do góry.
Błędy:
• wybicie do przodu z wiatrem,
• nietrzymanie krawędzi do końca i za
wczesne wybicie
Wskazówka
Nie wybijaj się z załamującej się fali (możesz
spowodować rotację ciała).

➎ Zaciągnięcie baru

Zaciągnij drążek dopiero wtedy, gdydy kite
jest w zenicie, tuż po wybiciu.
Błędy:
• zbyt wczesne zaciągnięcie baru,
• odpuszczenie baru w czasie lotu.
Wskazówka
Wytrymuj linki główne.

➏ Faza lotu

Podciągnij kolana pod klatkę piersiową, deskę trzymaj przed sobą. Staraj się unikać niepotrzebnych ruchów. Po skoku trzymaj cały
czas zaciągnięty bar, kontrolując pozycję latawca samymi nadgarstkami.
Błędy:
• niestabilna pozycja ciała,
• odpuszczenie baru w czasie lotu.
Wskazówka
Podczas długich skoków warto wykonywać lekkie ruchy latawcem, wychylając go względem
zenitu raz w jedną, raz w drugą stronę. Dzięki temu możesz dostać dodatkowe noszenie
i unikniesz wpadnięcia pod latawiec w momencie lądowania. Trzymaj ręce blisko środka baru
i spójrz w kierunku jazdy, aby uniknąć rotacji.

➐. Faza lądowania i odjechania

Skieruj latawiec w stronę, w którą płyniesz.
Skieruj deskę mocno z wiatrem i zamortyzuj
lądowanie, uginając nogi.

Błędy:
• zbyt szybki powrót latawca w kierunku
płynięcia = pociągnięcie do przodu
i wywrotka,
• zbyt późny powrót latawca na stronę
płynięcia = brak odpłynięcia,
• deska skierowana pod wiatr,
• zbyt mocne obciążenie tylnej nogi, co
spowoduje wywrotkę.
Wskazówka
Do miękkiego lądowania po długich lotach
użyj kiteloopa. Możesz go wykonać, zaciągając zarówno tylną, jak i przednią rękę (downloop). Downloop wykonaj, gdy latawiec przed
lądowaniem znajdzie się lekko za zenitem
względem kierunku jazdy. Standardowy kiteloop wykonaj, zaciągając bar tylną ręką, kiedy latawiec znajdzie się lekko przed zenitem
względem kierunku płynięcia. Nie odpuszczaj
baru podczas robienia kiteloopów!!!
Wskazówki ogólne
Dobierz wielkość latawca w taki sposób, aby
mieć maksymalną moc – masz z trudem podchodzić pod wiatr. Zbyt duża moc na latawcu
spowoduje, że nie będziesz w stanie trzymać
krawędzi.
Mniejsze deski są pomocne na płaskiej wodzie, natomiast większa deska będzie lepsza
na akwenie z tzw. czopem. Większe stateczniki (np. 6 cm) pomogą w trzymaniu krawędzi.
Do pierwszych wysokich lotów używaj latawców typu freeride o powierzchni 9–10 m2.
Mniejszy latawiec będzie zbyt agresywny,
a większy za wolny.
Pierwsze skoki wykonuj na płaskiej wodzie,
a następnie szukaj tzw. małych ramp, czyli
niedużych fal, z których możesz się wybić.
Najwyższe skoki wykonasz na dużych falach,
wybijając się na ich szczycie.
Do ekstremalnie wysokich skoków wkładaj
kamizelkę typu impact, używaj specjalnych
stoperów do uszu (ochronią błonę bębenkową
podczas upadku) lub kasku koniecznie z osłoną na uszy! Sprawdź stan linek głównych.

Zdjęcie: Andrzej Stawicki
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Historia kite’a w Polsce
Obecnie w sezonie na wodzie widać często więcej kitesurferów niż windsurferów, jednak 20 lat temu
nie było ich wcale. Jak więc zaczęła się historia kite’a w Polsce? Oddajmy głos prekursorom.

Pionier kitesurfingu, współzałożyciel pierwszej szkoły kite’a
Donat Raczkowski

W 1997 po raz pierwszy spotkałem się z kitesurfingiem w Wenezueli, gdzie wybrałem się
na windsurfing. Na spocie królowali windsurferzy, a między nimi na dwulinkowym pompowanym kicie i desce kierunkowej ze strapami przemieszczał się kitesurfer. Trudno to
nazwać pływaniem, jednak poruszał się po
wodzie i budził spore zainteresowanie. W tym
samym roku pojechałem do Cape Town
w RPA, gdzie właściciel szkoły Langebaan dał
mnie i Bogdanowi Staszczyńskiemu pompowanego dwulinkowego kite’a, żebyśmy się
sami uczyli pływać. System szkolenia jeszcze
wtedy praktycznie nie istniał. Mieliśmy problemy z wystartowaniem latawca, a co dopiero
mówić o sterowaniu. Za którymś razem w latawiec wpadły dwa bezpańskie psy biegające po plaży i zostały z niego strzępy. Kolejna
przygoda w egipskim Dahabie – zabawa z latawcem na offshorze – też nie skończyła się
sukcesem, lecz zwózką motorówką.
W 1998 roku spotkałem kolegę z Wrocławia,
który pracował w branży włókienniczej i szył
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komorowe latawce dla F-one’a. Otrzymałem
od niego dwulinkowy latawiec tejże firmy
i zacząłem próby pływania w zatoce z deską
kierunkową o długości 2,1 m i strapami. Sam
dwulinkowy latawiec nie był mocowany do
trapezu, a bar trzeba było trzymać w ręku. Nawet po puszczeniu baru pozostawał na jednej
lince i potrafił solidnie ciągnąć. Dodatkowo
w Berlinie kupiłem dwulinkowy latawiec Wintools. Po długich próbach udawało mi się pływać lewo–prawo i zrobić zwrot, „spacerując”
po desce. W zatoce pływałem tylko ja i drugi kitesurfer Sławomir Mindak, który wkrótce
zginął, więc dziś trudno będzie ustalić, który
z nas był tam pierwszy.
W 1999 roku kupiłem dwulinkowy latawiec
Wipika, który jak mówił właściciel, da się
przerobić na cztery linki. Z pomocą zapalonego modelarza Igora Czernika przerobiliśmy Wipikę na cztery linki i zaczęła się
prawdziwa przygoda z kitem. W tym samym
roku założyliśmy szkołę kite’a o nazwie Loop
Kiteboarding Club w Chałupach 3. W roku
1999 odbyły się też pierwsze zawody kitesurfingowe w konkurencji race w Rewie zorganizowane przez Marka Brzozowskiego. Na
przełomie roku polecieliśmy ze znajomymi
na Dominikanę, gdzie po raz pierwszy spotkałem się z deskami SU-2.
W 2000 roku zorganizowaliśmy oficjalny kurs
instruktorski IKO wraz z Igorem Czernikiem,
Mariuszem Karaźniewiczem i Jarkiem Teresińskim. Naszym kursantem był Mariusz Czapliński. To ciągle był czas pionierów i nasz
instruktor z IKO pływał niewiele lepiej od nas,
a pewnego razu zaliczył przejazd przez pole
dzikich róż w Chałupach... Trzeba jednak
przyznać, że jeśli chodzi o teorię, był lata
świetlne przed nami.
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Pierwszy mistrz Polski w kitesurfingu, współzałożyciel pierwszej szkoły kite’a
Igor Czernik
Kite’a po raz pierwszy zobaczyłem w 1997
roku w Internecie, szukając nowinek windsurfingowych. Były to głównie dwulinkowe
latawce Wipiki. Nieco później na Prasonisi
wpadł mi w ręce dwulinkowy latawiec pociągowy typu NACA, stosowany do zaprzęgów
i wózków buggy. Po szybkiej modyfikacji
udało się zrobić linkę trapezową i wpiąć się
w hak, jednak cała siła była skupiona na rękach, co uniemożliwiało płynne sterowanie.
Po kilku startach z deską windsurfingową wykonałem pierwszy krótki hals z wiatrem.
W 1998 roku Donat przywiózł na Hel czterometrowy, komorowy latawiec szyty dla F-one’a. Był jednak za mały, żeby zrobić na nim
start z wody. Później pojawił się siedmiometrowy latawiec Wintoolsa kupiony w berlińskim sklepie. Nauka polegała na wzajemnym
startowaniu latawca, wyciskaniu go z wody
i wymianie podartych zaworów zwrotnych
powietrza. Rozgryzienie tajemnicy startu
z wody wspomagały telefony do właściciela
sklepu, który czasem udzielał sprzecznych
informacji.
Rok później przerobiliśmy dwulinkowy Wipiki
„FreeAir” na system czterolinkowy. W efekcie
powstał latawiec z możliwością sterowania
mocą. Na Wipice wreszcie dało się pływać
w szerszym zakresie wiatrowym i co najważniejsze, nie tracąc wysokości.
Zainteresowanie kitem wśród znajomych
było tak duże, że jeszcze w tym samym roku
uruchomiliśmy pierwszą w Polsce szkółkę kite’a pod nazwą Loop Kiteboarding Club. Nazwy Loop oraz logo użyczył nam Rysiek Tomasiczek, późniejszy producent pierwszych
polskich latawców i współorganizator zawodów Loop Kamikaze Cup. Pierwsza „kite
łączka” powstała za płotem w Chałupach 3.
Widząc braki w zakresie metodyki szkolenia
w 2000 roku, zorganizowaliśmy pierwszy
w Polsce kurs instruktorski pod patronatem
WSN, czyli Wipika School Network, obecnego IKO, którego byliśmy uczestnikami. Wy-

kładowcą na kursie był Anglik Corey Adcook.
W tym samym roku wraz z Magdą Puciatą,
redaktorką czasopisma „Windsurfing” i późniejszego magazynu „Kitesurfing”, zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania jednego z przystanków zawodów Kite Trophy
w Juracie.
W roku 2001 na pierwszych mistrzostwach
Polski zdobyłem pierwsze miejsce w konkurencji hangtime i zestawieniu generalnym.
Wtedy szczytem umiejętności freestyle’owych były podwójne backrolle, onefooty,
boardoffy i deadmeny, dziś to prawdziwy
oldschool.
W tym samym roku pojawił się u mnie w szkole Darek Rosiak – założyciel firmy Nobile Kiteboarding, którego miałem przyjemność
uczyć pierwszego sterowania latawcem. To
był niezwykły i niezapomniany czas.
KiteZone stał się w tamtym okresie chyba
największą fabryką instruktorów. Nie sposób
wszystkich wymienić, ale spośród prowadzących dziś szkoły byli: Paulina Ziółkowska,
Kasia „Gienia” Pokój, Darek Ziomek, Andrzej
„Jędrek” Nowakowski i wielu innych wspaniałych ludzi.
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NAUKA KITE
Pierwsze polskie seryjne deski
Mariusz Karaźniewicz
Z kitesurfingiem spotkałem się po raz pierwszy w 1999 roku w El Medano, gdzie zobaczyłem na plaży człowieka bawiącego się
dwulinkowym latawcem. Wróciłem do Polski
i zamówiłem swój pierwszy czterolinkowy latawiec Naisha. Ponieważ na realizację mojego
zamówienia musiałem czekać pół roku, kupiłem w firmie Dudek Paragliders dwulinkowy
latawiec treningowy sterowany za pomocą
dwóch uchwytów. Przerobiłem go na wersję
z barem i przez te pół roku uczyłem się sterowania i ewolucji treningówką. Wyszło mi to
na dobre, ponieważ od razu mogłem zacząć
pływać, nie przejmując się latawcem. Niewiele później kupiłem też deskę do wake’a (niestety innych nie było), ale miała za duży rocker, więc trudno było na niej ostrzyć, dlatego
postanowiłem zrobić własną. Za wzór wziąłem deskę wake, wypłaszczyłem rocker i wyciąłem jaskółczy ogon na tipach (taka wtedy
panowała moda na świecie.) Pod koniec roku
dotarł do mnie zamówiony Naish. I już zimą
na przełomie roku 1999 i 2000 pojechałem
z pierwszą i jedyną w tamtym czasie ekipą
kite’ową w Polsce na Dominikanę. Zabrałem
tam już mój pierwszy zestaw desek SU-2 TT
do przetestowania.
Koledzy powiedzieli mi, że z moim czterolinkowym latawcem sobie nie poradzę i dali
mi dwulinkowy – bardzo się bali i troszczyli
o moje zdrowie . W rezultacie oni pływali
na czterolinkowych kite’ach, a ja walczyłem
z dwulinkowcem, jednak udało mi się zrobić
pierwsze ślizgi. Niestety o „łapaniu góry” na
dwulinkowcu nie było mowy.
Bogdan Stasiński pływał wtedy z deską kierunkową produkowaną w Kapsztadzie. Zrobiłem
więc kilkadziesiąt sztuk podobnych desek,
jednak pozostałem wierny deskom TT, coraz
bardziej je udoskonalając. Jako jeden z pierwszych zrobiłem deski z cienkimi krawędziami
grubości ok. 3 mm na środku i 2 mm na tipach.
Pamiętam, jakby to było wczoraj, że ktoś powiedział: „Deska pływa świetnie, ale uderzenie
nią jest na granicy rozcięcia”. Zaniechałem
produkcji, a w następnym roku już większość
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konkurencji takie deski produkowała. Była to
dla mnie nauczka, by nie słuchać innych i robić
to, co podpowiada intuicja.
W maju 2000 roku zrobiłem pierwszy w Polsce kurs instruktorski, chociaż bardziej, żeby
nauczyć się pływać, niż szkolić. Przed kursem
nie potrafiłem utrzymać wysokości względem
wiatru, a o ostrzeniu nie było mowy. Pływanie polegało na wykonaniu jak największej
liczby halsów z wiatrem i odbyciu wieczornej
pielgrzymki parę kilometrów helską drogą do
miejsca zakwaterowania – w tym przypadku
kempingu Chałupy 3. Jak pamiętam, kurs
trwał około dwóch tygodni i był bardzo teoretyczny. Ale bez tej wiedzy, którą otrzymaliśmy, kitesurfing w Polsce by się tak szybko
nie rozwinął.
W 2001 roku byłem pierwszym w Polsce
i prawdopodobnie pierwszym w Europie seryjnym producentem twintipów, gdyż większość
desek pochodziła wtedy ze Stanów, a europejscy shaperzy produkowali deski jedynie
na użytek własny i znajomych. W rezultacie
w 2001 roku powstały pierwsze serie fabryczne SU-2. Bazowałem głównie na wkładach ze
spienionego PCW (Herexu) i pełnego karbonu. Deska była przygotowana do pływania
w butach, gdyż wszyscy w tamtym czasie na
TT pływali w ten sposób. Strapy były zarezerwowane do desek directional i wave. W tym
samym czasie brałem udział w wielu zawodach kitesurfingowych. Udało mi się kilka razy
zająć wysoko punktowane miejsca na podium,
a w 2003 roku nawet pierwsze miejsce w największych wtedy zawodach Focus Cup 2003.
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Następne lata to produkcja, testowanie, pływanie, wyjazdy, aż do 2014 roku, kiedy na Malediwach po raz pierwszy próbowałem hydrofoila
(pożyczonego od Marka Rowińskiego). Jako
pierwsi w Polsce zaczęliśmy robić seryjny foil
Hydro-2. Jednak zainteresowanie tego typu
pływaniem było wtedy znikome. Sprzedałem

kilkadziesiąt sztuk i zawiesiłem produkcję. Produkowałem głównie prototypy hydrofoila dla
siebie i znajomych, np. Split Hydrofoil ze składanym masztem i deską – wszystko w walizce.
Rozwiązanie to przetestowaliśmy w 2015 roku
z zamiarem wprowadzenia w przyszłości do
seryjnej produkcji.

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych Kamikaze,
wydawca pierwszych czasopism kite’owych w Polsce
Mariusz Czapliński

Po raz pierwszy zetknąłem się z kite’em, czytając kolorową prasę. Opisywano w niej, jak
można pływać na desce z latawcem, wyskakując po 20 metrów do góry i latając po 200
metrów nad wodą. Pomyślałem: „O! To coś
dla mnie!”. Chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do Maćka Boszki, który prowadził szkołę
windsurfingu.
Maciek powiedział: „Wiem, wiem, właśnie
mam u siebie dwóch takich kolesi, którzy wrócili z Dominikany, gdzie się tego nauczyli, i będziemy organizować pierwszy kurs w Polsce”.
Od razu się zapisałem i na weekend majowy
pojechałem na Hel. Tam Igor Czernik i Donat
Raczkowski pokazali mi pierwsze kroki na kicie, a ja tak się zakochałem w tym sporcie,
że zostałem na kempingu do września. Po
weekendzie szkolenia robiłem pierwsze ślizgi.
Udało mi się cudem kupić pierwszego 2-linkowego kite’a Wipika Airblast wielkości 11,5 m.
Nie mogłem sobie poradzić z halsowaniem,
myślałem, że to moja wina, jednak był to za
mały latawiec na słabe wiatry dla gościa ważącego blisko 90 kg. Dopiero pojawienie się
16-metrowego LOOP B-52 uwolniło mnie od
ciągłego wracania piechotą na miejsce startu.
W 2003 roku byłem już tak zakręcony kitesurfingiem, że założyłem pierwsze stowarzyszenie miłośników tego sportu – Polskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych KAMIKAZE. Zmieniło ono później nazwę na Polskie
Stowarzyszenie Kitesurfingu, a następnie zainicjowało powstanie Polskiego Związku Kite-

surfingu. Wraz z Maćkiem Boszką, wyłącznie
z pasji, zorganizowałem pierwsze poważne
zawody kitesurfingowe Focus Kite Cup. Były
to jedyne zawody, na których główna nagroda wynosiła 10 tysięcy złotych w gotówce. Po
znalezieniu sponsora strategicznego zawody
przekształciły się w FORD KITE CUP.
W tamtym czasie wpadłem również na pomysł
wydania gazety kite’owej. I tak powstał „Magazyn KiteSurf”. Do każdego numeru dołączaliśmy
film z wyjazdów kite’owych, między innymi
z mojej sławetnej wyprawy po brazylijskich
spotach. Piotr Kunysz, który był związany ze
środowiskiem sportów zimowych, namówił
mnie na zmianę formuły gazety na całoroczną,
a jednocześnie zmieniłem tytuł z „Magazynu
KiteSurf” na „Free and Style”. Kolejnym krokiem
była Karta Kiteboardera, która zapewnia między
innymi całoroczne ubezpieczenie kite’owe
w kraju i na świecie.

Historię innych pionierów, w tym Jarka Teresińskiego, Dariusza Rosiaka i Marka Shinna, znajdziecie na stronie internetowej PZKite.
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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. Jest to praktyczny etap
przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznanie się z pracą instruktora kitesurfingu
oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).
Cena kursu wynosi 750 zł i obejmuje ubezpieczenie roczne OC w postaci karty kiteboardera,
składkę członkowska związku i opłatę za kurs w tym zajęcia z pierwszej pomocy SAR.
Aby zapisać się na kurs, należy mieć:
• umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite,
• ukończone 16 lat (konieczna jest zgoda rodziców osób niepełnoletnich).
W czasie kursu uczestnicy muszą:
• wysłuchać wykładów z teorii – 6 godz.
w ciągu 2 dni,
• odbyć min. 20 godz. bezpłatnej praktyki
w szkole pod okiem instruktora PZKite
poziomu II.

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się
z następującymi 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.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym z umiejętności pływania. Odbycie
praktyki potwierdzają instruktor PZKite co najmniej II poziomu.
Pomocnik instruktora uprawniony jest do:
• przygotowania sprzętu do zajęć,
• prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej niewymagającej dodatkowych
uprawnień,
• zarządzania organizacją sprzętu i jego
utrzymaniem,
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• w
 spomagania grup wieloosobowych
prowadzonych przez innego instruktora
PZKite I lub II poziomu.
• Pomocnik nie może brać samodzielnego
udziału w zajęciach bez nadzoru
instruktora.
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NOWA KOLEKCJA DOSTĘPNA U NAJLEPSZYCH OPTYKÓW
BIAŁYSTOK: ELITE OPTYK, CH Auchan, ul. Hetmańska 16 BIELSKO - BIAŁA: INTER OPTYK, CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2; INTER OPTYK, Galeria Sfera, ul. Mostowa 5 BYDGOSZCZ: OPTOMETRIA KARCZEWSKI,
ul. Twardzickiego 62 GDAŃSK: OPTYK STUDIO 1242, Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, STUDIO 1242, Forum, ul. Targ Sienny 7; UNIQUE BOUTIQUE, Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 GDYNIA: OPTYK
STUDIO 1242, CH Rivera, ul. Kazimierza Górskiego GORZÓW WLKP.: OPTYK PAWEŁ KAŹMIERCZAK, Galeria Nova Park, ul. Przemysłowa 22 JELENIA GÓRA: OKULAR, ul. Sudecka 14 KARTUZY: OKO BRILLOWSCY,
ul. Majkowskiego 1 KATOWICE: STUDIO OPTYCZNE 44, CH 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60; INTER OPTYK, Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30 KIELCE: OPTIX, ul. Hipoteczna 2 KRAKÓW: BUTIK OPTIK, ul. Josepha
Conrada 79; INTER OPTYK, Factory, ul. Różańskiego 32; OPTYK CONTEMPO MAGDA RYCHEL, ul. Legionów Piłsudskiego 2; OPTYK CONTEMPO MAGDA RYCHEL, ul. Sienna 1: SOCZEWKI24, Galeria Krakowska,
ul. Pawia 5 MYŚLENICE: EUROOPTYKA, Galeria Myślenicka, ul. Słoneczna 2E NOWY SĄCZ: OPTYK WALCZYK, ul. Rynek 12 PIASECZNO: LYNX OPTIQUE, ul. Puławska 46 PIŁA: PIĘKNE OCZY, Plac Zwycięstwa 12
POZNAŃ: OPTYK STUDIO 1242, CH Stary Browar, ul. Półwiejska 42; OPTYK STUDIO 1242, CH Posnania, ul. Pleszewska 1; SOCZEWKI24, CH Poznań City Center, ul. Matyi 2 SOSNOWIEC: STUDIO OPTYCZNE 44,
ul. Orląt Lwowskich 138 SZCZECIN: OPTIK CENTER EKSPRES, ul. Wyzwolenia 2 ŚWINOUJŚCIE: OPTIK CENTER EKSPRES, Galeria Corso, ul. Dąbrowskiego 5; OPTIK CENTER EKSPRES, ul. Wybrzeże Władysława
IV 20B TORUŃ: OPTOMETRIA KARCZEWSKI, ul. Szeroka 43 WARSZAWA: OPTIQUE, Plac Trzech Krzyży 18; OPTIQUE, Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12; OPTIQUE, CH Arkadia, al. Jana Pawła II 82; ICU OPTYK,
ul. Bohaterów Warszawy 26; AURUM OPTICS, ul. Nowy Świat 38 WROCŁAW: UNIQUE BOUTIQUE, Galeria Magnolia, ul. LEGNICKA 58; UNIQUE BOUTIQUE, ul. Świdnicka 36; AURUM OPTICS, ul. Oławska 24
ZIELONA GÓRA: OPTYK LECHNA, ul. Jedności 56 ŻYWIEC: POLOPTIC, ul. Jagiellońska 23.
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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 Polsce i na świecie w szkółkach kitesurfingu lub samodzielnie, daje międzynarodowe ubezpieczenie łącznie z OC instruktorskim i uprawnia do wielu zniżek na sprzęt.
Cena kursu wynosi 2450 zł (wliczony 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,
• mieć licencję pomocnika instruktora lub ukończyć 2-dniowy kurs pomocnika odbywający
się przed kursem instruktorskim. Opłata za kurs łączony (pomocnik+instruktor) wynosi
3050 zł.
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 zalecić dodatkową praktykę przed wydaniem licencji.
Po zakończeniu kursu przyszli instruktorzy muszą odbyć płatny staż w szkole w wymiarze 30 godzin.
Po ukończeniu kursu instruktorzy otrzymują:
•
•
•
•

certyfikat ukończenia kursu,
czarną kartę kiteboardera 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 progresu.

Kurs instruktorski składa się z części teoretycznej
i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi aspektami nauczania i prowadzenia zajęć. Muszą przygotować własne prezentacje
na wybrany temat, a także zdać szereg testów ze znajomości prezentowanej wiedzy. W części praktycznej
przyszli instruktorzy obserwują przykładowe lekcje,
a następnie prowadzą lekcje z prawdziwymi kursantami pod okiem instruktorów wykładowców.
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Program kursu na instruktora PZKite
Dzień 1.
• rejestracja użytkowników w systemie PZKite,
• wprowadzenie do PZKite,
• walidacja uczestników,
• przedstawienie programu kursu,
• wykład nt. bezpieczeństwa,
• wybór i przygotowanie wybranego zagadnienia
• akcja self rescue i zaliczenia pływania,
• feedback wykładowcy.
Dzień 2.
• wykład: zagadnienia odpowiedzialności
instruktora,
• wykład: podstawy psychologii nauczania
PZKite,
• wykład: metodyka, poziom I PZKite,
• wykład: metodyka, poziom II PZKite,
• prezentacja wybranego zagadnienia kite
(kandydaci),
• akcja asekuracyjna z użyciem łodzi
motorowej,
• feedback wykładowcy.

Dzień 5.
• wykład: meteorologia,
• wykład: hydrodynamika,
• prezentacja wybranego zagadnienia kite
(kandydaci),
• lekcja ćwiczeniowa IV (kandydaci),
• feedback wykładowcy
• egzamin pisemny
• zakończenie kursu
Dzień 6.
Rezerwowy na wypadek braku wiatru lub
niemożliwości przeprowadzenia kursu z innych powodów.
Szkolenie SAR.

Dzień 3.
• lekcja demonstracyjna (wykładowca),
• wykład: metodyka, poziom III PZKite,
• wykład: metodyka, poziom IV PZKite,
• wykład: profesjonalizm i organizacja
zajęć,
• prezentacja wybranego zagadnienia kite
(kandydaci),
• lekcja ćwiczeniowa I (kandydaci),
• feedback wykładowcy.
Dzień 4.
• lekcja ćwiczeniowa II (kandydaci),
• feedback,
• lekcja ćwiczeniowa III (kandydaci),
• feedback,
• wykład: prawo drogi,
• wykład: aerodynamika – latawce i trymowanie,
• prezentacja wybranego zagadnienia kite
(kandydaci),
• feedback wykładowcy.
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Unifikacja instruktorów IKO i POiK
w PZKite
Instruktorzy IKO i PoiK, a także byli instruktorzy PZKite mogą się ubiegać o nadanie stopni instruktorskich PZKite po odbyciu kursu unifikacyjnego i zdaniu testów teoretycznych i praktycznych.
Kurs unifikacyjny można odbyć podczas każdego kursu instruktorskiego PZKite I poziomu. Dla
unifikujących 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 kandydat 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
szkoleń PZKite,
• akcja asekuracyjna przy użyciu łodzi
motorowej.

• Trzy godziny zajęć praktycznych:
• lekcja demonstracyjna (prowadzi instruktor wykładowca; delegat techniczny) na
temat: poziom PZKite II + III,
• lekcja ćwiczeniowa trzy godziny
(kursanci 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 wybranych ewolucji/manewrów kiteboardingowych w sposób powtarzalny na
poziomie pokazowym.

Koszt kursu unifikacyjnego wynosi 800 zł (opcjonalnie dodatkowo 50 zł za kurs SAR) i obejmuje:
• kartę kiteboardera z ubezpieczeniem
• opłatę członkowską PZKite,
STANDARD,
• 50 kart progresu PZKite,
• legitymację instruktorską PZKite I lub II pozio• opłatę za kurs.
mu, w zależności od stopnia IKO lub POiK,
Uprawnienia po kursie
• s topień 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 latawcach w przypadku instruktora II poziomu,
50

• m
 ożliwość 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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Kariera
Kiteboarder
poziom I

Kiteboarder
poziom II
• potrafi pływać
w ślizgu
• potrafi wykonać
selfrescue

Pomocnik instruktora
• może zarobkowo pomagać
w szkoleniu kursantów
• posiada ubezpieczenie OC
w postaci karty kiteboardera

Kurs
instruktorski

• potrafi sterować
latawcem
• potrafi pływać
body dragami

Doświadczenie,
działalność związkowa,
praktyka asystencka

Trener

• posiada ubezKurs pomocnika
pieczenie OC
Kiteboarder
w postaci karty
poziom III
kiteboardera
Instruktor poziom I
• może prowa• potrafi ostrzyć
• posiada ubezpieczenie OC
dzić szkolenia
i kontrolować tor
w postaci karty kiteboardera
grup zawodjazdy
• może zarobkowo szkolić
ników w kon• potrafi robić zwroty
kursantów na jednym
kurencjach
• może wypożyczać
latawcu
twin-tip racing
sprzęt
• może korzystać z programu
i formula kite
zniżek na zakup sprzętu
• może wypisywać karty
progresu
Kiteboarder

Instruktor
wykładowca
• może szkolić
instruktorów
• może akceptować zmiany
poziomów
instruktorów
• może akceptować shadowing

poziom IV

Foil

Wave

Freestyle

• potrafi pływać
w pozycji switch
• potrafi wykonać
prosty skok
• może zostać
instruktorem

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 udokumentowanych 30 wyszkolonych
kursantów

Kurs
trenerski

Doświadczenie,
działalność związkowa,
praktyka asystencka
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Certyfikowani instruktorzy PZKite
Wykładowcy
Przemysław Wójcik
Dariusz Ziomek

Igor Czernik
Łukasz Koniuszewski

Katarzyna Pokój
Dr Piotr Kunysz

Kompała Jakub
Konopczak Roberto
Kotiuszko Marek
Krawczyk Ernest
Krosny Janek
Krzempek Alan
Krzystanek Dorian
Kuczaj Mateusz
Kulczycki Michał
Lange Katarzyna
Litwiniuk Piotr
Lussa Michał
Łopusiewicz Grzegorz
Łyczko Grzegorz
Magoński Mariusz
Mank Piotr
Mikunda Łukasz
Musiał Dariusz
Myga Kacper
Nikoniuk Kamil
Nowakowska Marta
Oswald Mirela

Pasierb Bartosz
Podsiadły Michał
Przydacz Krzysztof
Ptak Tomasz
Radzimiński Tadeusz
Sochacki Jarosław
Spież Jagoda
Stankiewicz Maja
Stawniak Marcin
Szakiel Marcin
Szatkowski Michał
Szyniszewska Weronika
Świętalski Arkadiusz
Świtalski Krzysztof
Tokarczyk Damian
Wejman Paweł
Wesołowski Mirosław
Wilczyński Filip
Wolski Filip
Wyleżuch Sławomir
Ziółkowska Paulina

Chromiec Zuza
Chudeusz Piotr
Cichacki Marcin
Cielecka Aleksandra
Czapla Stanisław
Dańkow Michał
Dawid Stanisław
Dąbrowski Piotr
Dobrowolski Rafał
Duchnowski Michał
Dyc Paulina
Elwart Jakub
Fidelus Aleksander

Fijałkowski Karol
Filipczyk Agnieszka
Flejszman Daniel
Folleher Maja
Frelich Patrycja
Gajewska Joanna
Gębka Franciszek
Giejc Michał
Głowacz Jakub
Gołygowski Maciej
Górska Zuzanna
Grabania Marek
Grabowski Marek

Instruktorzy poziomu II
Antosiewicz Wojtek
Anweiler Aleksandra
Bar Agata
Baran Marta
Baranowski Kamil
Binkowska Natalia
Bocian Michał
Brożek Maciej
Cebula Katarzyna
Ceran Łukasz
Cwojdzińska Aleksandra
Czernik Bartosz
Czernik Kasper
Filip Alexander
Gąciarz Jakub
Gintowt-Samkiewicz Sara
Górnowicz Ryszard
Grzęda Maciej
Harężlak Jakub
Jakubowski Jakub
Karolus Piotr
Kmiecik Przemysław
Instruktorzy poziomu I
Ambroszkiewicz Anna
Baranowski Radosław
Bieńkowski Robert
Boliński Marek
Borkowski Dawid
Borycki Karol
Brona Michał
Budzyński Igor
Bugajski Łukasz
Cedro Maciej
Chabiera Andrzej
Chmarek Szymon
Chodakowska Nikola
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Gruba Waldemar
Halama Małgorzata
Herrmann Robert
Huss Oskar
Jacyno Mateusz
Jan Osiecki
Jankowski Maciej
Jaroń Robert
Jaszczanin Krystian
Jaworski Piotr
Jedrzejczyk Patryk
Juras Michal
Kamiński Kacper
Kapuśniak Katarzyna
Karasiewicz Darek
Karczmarski Dominik
Kargul Eryk
Kaszubowski Grzegorz
Kawęcki Adrian
Kazubek-Fuksiewicz Izabela
Kierwiak Piotr
Kmietowicz Kamil
Konarski Piotr
Koniecki Tomasz
Kowalczyk Maciej
Kowalewski Tomek
Kowalski Jakub
Kozubski Wojtek
Kozyra Kasia
Krawczyk Sebastian
Król Anna
Krukowska-Pietrasiak Klaudia
Krzysztofik Karol
Kudelski Adam
Kulpiński Michał
Kun Wiktor
Kusztal Natalia
Kuziorowicz Grzegorz
Lachowicz Tomasz
Langner Sara
Laufer Filip
Legerski Wojciech
Leik Adam
Lepczyński Dominik
Libner Eryk
Lisewska Julia
Liwski Michał

Łosiewicz Dominik
Łosiewicz Igor
Łoziński Tomasz
Łyś Wojciech
Maciejewski Paweł
Maksymowski Michał
Mastalerz Maciej
Mazij Roman
Michalski Olgierd
Mikos Bartosz
Misztal Michał
Mroczkowski Jacek
Mucha Kuba
Mucha Wiktor
Muża Kamil
Nowicki Bartek
Ociepa Kacper
Ogórka Krzysztof
Orłowska Ada
Orszulak Henryk
Osikowicz Marcin
Osucha Nina
Paliga Piotr
Panczocha Tomasz
Pawłowski Filip
Pegza Igor
Perlińska Agata
Piekarska Julia
Pielich Paweł
Pietrasiak Daniel
Piętka Paweł
Pijanowski Tomasz
Piotrowski Bartłomiej
Piórko Jakub
Płaneta Emilia
Polak Mikołaj
Przestrzelski Mikołaj
Ptak Szymon
Puszko Albert
Pyza Rafał
Rajchert Maria
Rakowiecka Katarzyna
Reguła Paweł
Rucki Grzegorz
Ruczyńska Karolina
Serafin Adam
Sielawa Mariola

Sikora Grzegorz
Sikora Monika
Skomra Damian
Skory Kuba
Skrabucha Błażej
Słaniewski Łukasz
Smigielski Tomasz
Sobczyk Ania
Sokołowski Marek
Soliński Mateusz
Sotniczuk Piotr
Spławski Olgierd
Stańko Gosia
Stawarz Tymoteusz
Stawicki Andrzej
Stryjewski Jakub
Stybrzyński Adam
Szleper Karol
Szumilas Bartosz
Szymański Marcel
Szyszka Sebastian
Śliska Grzegorz
Śliwiński Kacper
Świderski Tomasz
Świtała Sławomir
Tomczyk Jędrzej
Topolski Wiesław
Ungeheuer Alina
Walencki Bartek
Węgłowska Anna
Wieczorek Piotrek
Włosik Adam
Wnęk Mariusz
Wojtysiak Dominik
Wróblewski Piotr
Zabojszcza Maciej
Zając Mateusz
Zalewska Urszula
Zamorski Marcin
Zander Adriana
Zawora Krystyna
Zielonka Rafał
Zięba Marek
Zubel Agnieszka
Żórawski Rafał
Żurakowska Ewa
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Program partnerski PZKite
Instruktorzy zrzeszeni w PZKite korzystają z programu partnerskiego, w którym po okazaniu
legitymacji mogą kupować najnowszy sprzęt kitesurfingowy ze znaczącym rabatem. Poniżej
znajduje 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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Pierwsze samodzielne pływanie
Najczęstsze błędy początkujących
Wojciech Antosiewicz
Masz ukończony kurs kiteboardingu. Instruktor potwierdził twoje przygotowanie do samodzielnego pływania – czas się usamodzielnić. Łatwo powiedzieć, ale ostatnie pływanie było w zeszłym roku i trochę się boisz, że popełnisz jakiś poważny błąd. Poniżej wymieniamy najczęściej
popełniane błędy i piszemy, jak ich unikać.

➊ Przed startem zawsze sprawdź systemy
bezpieczeństwa i ustawienia latawca
oraz baru.

Większość zrywek działa po odciągnięciu kołnierza od siebie, ale część – w drugą stronę.
Podobnie większość z nich można złożyć jedną ręką, są jednak np. stare modele zrywek
z rzepami, których złożenie nawet dwoma
rękami stanowi nie lada problem. Jeśli pływasz na nieznanym sobie sprzęcie, sprawdź
działanie systemów bezpieczeństwa na brzegu, na wodzie będzie na to za późno. Zanim
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znajdziesz się na wodzie, sprawdź, czy nie
zaciągnąłeś stopera baru. Start latawca na
pełnej mocy nie należy do przyjemnych ani
bezpiecznych. Przetestuj też działanie depowera, na rynku są różne systemy redukcji
mocy latawca.

➋ Sprawdź, na jakich latawcach pływają
inni kitesurferzy.

Zanim wejdziesz do wody, popatrz, na jakich latawcach pływają kitesurferzy o wadze
podobnej do twojej. Weź też pod uwagę ich
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umiejętności. Zaawansowani riderzy lubią
czasem mieć nadmiar mocy, z którym ty możesz sobie nie poradzić. Przed wejściem do
wody sprawdź prognozę pogody. Jeśli zapowiadany jest wzrost siły wiatru, lepiej wziąć
nieco mniejszy latawiec. Płynąc, możesz nie
zauważyć, że wiatr wzrósł już ponad miarę.
Jeśli stoisz i latawiec wyciąga cię z wody, nie
wahaj się użyć zrywki – to najbezpieczniejszy
sposób lądowania latawca.

➌ Zawsze podpinaj linki do latawca po
swojej nawietrznej.

Pamiętaj, że podpinanie linek i przenoszenie
latawca po swojej zawietrznej nie jest bezpieczniejsze. Jeśli asystuje ci osoba, która
jest niedoświadczona i wejdzie z nim w strefę
mocy po twojej zawietrznej, może nie utrzymać latawca i wystartuje go w najmniej odpowiednim miejscu. Dodatkowe paniczne zaciągnięcie przez ciebie baru jeszcze pogorszy
sytuację i nieszczęście gotowe. Zawsze podpinaj latawiec po swojej nawietrznej.

leash i powoduje wystrzelenie deski krawędzią
w kierunku swojej głowy. W najlepszym przypadku kończy się to szramą na twarzy, w gorszych wstrząsem mózgu lub uszkodzeniem
głowy. Umiejętność bodydragów pod wiatr,
których uczyłeś się na kursie, w zupełności
wystarcza do odzyskania zgubionej deski.

➍ Ląduj i startuj latawiec tylko z pomocą

Zawsze zabieraj ze sobą na wodę telefon
w aquapacku. Nawet jeśli tobie się nie przyda, pozwoli wezwać pomoc dla innych. Weź
kamizelkę. Przy kierunkach offshore i słabym
wietrze walka o dopłynięcie do płytkiej wody
potrafi naprawdę wykończyć. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, dopóki nie zrezygnujmy z prób ostrzenia i nie wylądujemy w wodzie. Kamizelka zapewni nam pływalność na czas uregulowania
oddechu i dopłynięcia do latawca po użyciu
zrywki. Nie wypinaj się pochopnie ze zrywki
na leashu. Latawiec jest twoim najlepszym
przyjacielem na głębokiej wodzie, zapewniając pływalność i widoczność z brzegu.

ludzi, którzy wiedzą, jak to się robi.

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do
osób, które chcą ci pomóc wystartować lub
wylądować latawiec. Zawsze spytaj je, czy
już kiedyś to robiły. Jeśli chwytają latawiec za
krawędź spływu, niosą go na brzuchu albo
zaczynają się z nim obracać, kierując go na
swoją nawietrzną, zrezygnuj z pomocy, o ile
nie jest za późno. Lepiej wylądować latawiec,
używając zrywki i zwijając linki, niż być ciągniętym przez krzaki z powodu dobrych chęci
i braku umiejętności pomagających.

➎ Nigdy nie używaj leashy do deski,
w tym elastycznych i zwijanych.

Nigdy nie używaj elastycznego leasha do
przypięcia deski. W sytuacji awaryjnej po dynamicznym upadku do wody i zgubieniu deski kitesurfer ciągnięty przez latawiec napina

➏ Zabierz ze sobą telefon, kask i kamizelkę, jeśli pływasz na głębokiej wodzie.

➐ Wczesną wiosną i późną jesienią
uważaj na oznaki hipotermii.

Pływając wiosną w zimnej wodzie, uważaj
na oznaki hipotermii. Niezborność ruchów
często nie jest efektem zapomnienia techni59
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zderzyć się na pełnej prędkości z osobą, która nie zna przepisów. Mijając się na prawym
halsie z innym kitesurferem, podnieś latawiec
do góry, aby ułatwić mu minięcie bez zbędnej
utraty wysokości. Nie staraj się na siłę przepłynąć za plecami stojących kitesurferów, by zyskać cenne metry wysokości względem wiatru. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi
do splątania latawców, a ich rozplątanie może
trwać znacznie dłużej niż dodatkowy hals dla
nabrania wysokości. Unikaj grup szkolących
się. Kursanci bardzo często nie panują dostatecznie nad latawcami i potrzebują dużo wolnej przestrzeni wokół siebie.

➒ Pływaj we dwójkę lub z asystą na brzegu.

➑ Przypomnij sobie prawo drogi.
Zanim wejdziesz do wody, przypomnij sobie
prawo drogi. Nawet jeśli masz pierwszeństwo
na prawym halsie, stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Czasem lepiej odpaść, niż
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Nigdy nie wiesz, co może ci się stać na wodzie. Obecność drugiej osoby, która pływa
w pobliżu lub obserwuje cię z brzegu może
okazać się zbawienna. Jeśli z jakiegoś powodu stracisz przytomność to jedyna szansa, że
ktoś uratuje ci życie.

➓ Nie lekceważ pogody.
Chmury burzowe czy związane z przechodzeniem frontu w rodzaju nimbocumulusów
lub wałów szkwałowych mają to do siebie, że
zasysają przed sobą powietrze. W chwili ich
przejścia wiatr zmienia kierunek o 180 stopni,
a także dramatycznie wzrasta jego siła. Stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla kitesurferów. Jeśli widzisz jedną z tych chmur, udaj
się jak najszybciej na brzeg, wyląduj latawiec,
zabezpiecz i przeczekaj, aż cię miną.

Zdjęcia: Dave Cooper, Wojciech Antosiewicz, Decathlon

ki, tylko pierwszym objawem hipotermii powodującej sztywnienie mięśni. Zimna woda
wlewająca się do pianki robi swoje. Następujące po sobie problemy z koncentracją i koordynacją startu na desce to typowe objawy
wyziębienia. Jeśli zlekceważysz te oznaki,
to w kolejnych stadiach czeka cię utrata poczucia upływającego czasu i ustanie drżenia
mięśni zwiększające jednocześnie ich sztywność. Do utraty przytomności i tragedii już
tylko krok.

INFORMATOR PZKite 2019/2020

KONKURS
Weź udział w konkursie.
Wypełnij ankietę na stronie

PZKite.org/konkurs

i wygraj jedną z nagród.

x2

x3

x1

Oakley Split Shot

x1
x2

61

BEZPIECZEŃSTWO

Kitesurfingowe Prawo Drogi
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 rekreacyjnie 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 niebezpiecznych. Poniższe zasady nie określają wszystkich sytuacji, jakie mogą się wydarzyć na
wodzie, ale dotyczą najczęstszych problemów. Dla przykładu: spotkanie z początkującym kitesurferem, 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 3.1. i 6.

Prawidło 4.4.

Startowanie i lądowanie latawca lub jakikolwiek manewr nie może nikomu zagrażać.

Nawietrzny podnosi latawiec, a zawietrzny
obniża.

Prawidło 3.2.

Prawidło 3.3.

W strefie brzegowej ustępuj wchodzącym
do wody.

Ustępuj wszystkim niemającym kontroli
nad sprzętem.
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Prawidło 4.1.

Prawidło 4.2.

Lewy hals ustępuje prawemu.

Nawietrzny ustępuje zawietrznemu.

Prawidło 4.3.

Prawidło 7.1.

Wyprzedzający nie przeszkadza
wyprzedzanemu.

Ustępuj pływającym na fali.

Prawidło 5.2.

Prawidło 10.

Unikaj spotkań wieloosobowych.

Ustępuj wszystkim użytkownikom wody bez
napędu mechanicznego oraz jednostkom
napędzanym mechanicznie dłuższym niż
7 metrów.
63

BEZPIECZEŃSTWO

Siły działające na kitesurfera
Siły działające na latawiec
wypadkowa sił
aerodynamicznych

siła nośna
kąt natarcia

siła oporu

kierunek wiatru
wypadkowa sił
aerodynamicznych
siła oporu
siła nośna

Wypadkowa sił aerodynamicznych
działająca na hak trapezu
Wypadkowa siła hydrodynamiczna
działająca na deskę

Siła ciężkości
kitesufera

64

INFORMATOR PZKite 2019/2020

Przyciągnięcie baru powoduje zwiększenie kąta natarcia latawca,
a co za tym idzie oporu, jaki stawia wiatrowi. W rezultacie zwiększa
się wypadkowa siła aerodynamiczna.

Zbyt mocne
wybranie
baru przy źle
ustawionym
depowerze
może
powodować
przepadanie
latawca do tyłu
– backstalling

Brak wybrania
baru przy
zbyt mocno
zaciągniętym
depowerze może
powodować
przepadanie
latawca do
przodu
– frontstalling

W słabym wietrze zbyt mały lub zbyt duży kąt natarcia może
powodować zmniejszenie siły nośnej i upadek latawca.
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Okno wiatrowe
ZENIT
Okno wiatrowe
mniejsza
moc

większa
moc

13
11
strefa mocy

10

kierunek wiatru

9
krawędź okna
wiatrowego

Statyczne okno wiatrowe
Obszar w którym może znajdować się
latawiec w stosunku do kitesurfera
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Pozycja latawca w oknie
wiatrowym przy starcie

latawiec zbyt głęboko
w oknie wiatrowym
generuje zbyt wiele
mocy
prawidłowa pozycja latawca

latawiec zbyt blisko krawędzi okna
wiatrowego ma zaburzony profil

Zmiana okna wiatrowego
podczas ruchu

wiatr
pozorny

kierunek
ruchu

wiatr
rzeczywisty

wiatr
rzeczywisty
wiatr
własny

kierunek wiatru
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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 szereg wytycznych i procedur dotyczących prawidłowego postępowania instruktorów i właścicieli
szkół podczas organizowania kursów, które muszą być spełnione, by szkoła mogła zostać certyfikowana. PZKite ustalił obowiązkowe wyposażenie szkół, instruktorów i kursantów. Zostały
określone limity prędkości wiatru, kryteria oceny warunków pogodowych, definicje bezpiecznych spotów (w tym ich organizacja), kryteria wypożyczania sprzętu oraz wymagania bezpieczeństwa. 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:
• S
 zkoła może otrzymać zniżkę na pakiet
ubezpieczeniowy OC i NNW. Zakres ubezpieczeń dla właścicieli szkół z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, OC
przedsiębiorcy, OC instruktorów, NNW kursanta. Specjalistyczna polisa PZU obsługiwana jest przez agencję PZKite.
• Szkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymują prawo do wystawiania karty kiteboardera
wg zapisu o ogólnych zasadach wydawania kart kiteboardera, w tym wynagrodzenie
w formie prowizji.
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Szkolna licencja PZKite poziom I
• o
 płacona składka roczna w wysokości
350 zł,
• m
 inimum jeden instruktor z licencją PZK II
stopnia w szkole (pozostali instruktorzy –
minimum 1/3 kadry – muszą mieć unifikację PZKite lub licencję instruktora PZKite
stopnia I).
Szkolna licencja PZKite poziom II
• opłacona składka roczna w wysokości 350 zł,
• S
 zkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymują prawo do wystawiania kursantom bezpłatnych 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 rekomendowanych
szkół. Ta sama informacja znajduje się również
w drukowanej i internetowej wersji informatora
związku wydawanego raz w sezonie.
• Szkoła PZKite poziomu I może samodzielnie
organizować kursy na pomocników instruktorów wg wytycznych komisji szkolenia.
• Szkoła PZKite poziomu II może samodzielnie organizować kursy instruktorskie wg
wytycznych komisji szkolenia. Informacje
o szkoleniach są publikowane na stronie
PZKite i jej fanpage’u na Facebooku.

• m
 inimum 3-letni staż działalności z poziomem I PZKite,
• m
 inimum jeden instruktor z licencją PZK II
stopnia,
• instruktorzy – minimum 2/3 kadry – muszą
mieć unifikację PZKite lub licencję instruktora, PZKite poziom I,
• s ternik motorówki z licencją Polskiego
Związku Motorowodnego w przypadku jednostki powyżej 10 KM (min. jedna osoba
odpowiedzialna za motorówkę),
• z goda lokalnych władz na prowadzenie
działalności (w odniesieniu do lokalnych
przepisów),
• u
 bezpieczenie pakiet szkolny przygotowane przez PZK lub inne ubezpieczenie OC
i NNW).

Ponadto szkoły otrzymują:
• dostęp online do materiałów dydaktycznych w formacie PDF, podręcznik,
• plakat z prawem drogi KSPD oraz inne dotyczące bezpieczeństwa, plakat-niezbędnik
PZKite,
• materiały promocyjne: flagi PZKite, T-shirty,
• materiały wspomagające kartę kiteboardera (KB) – plansza PCW dużego formatu
z repliką KB,
• materiały wspomagające kartę progresu
(KP) – plansza PCW dużego formatu z repliką 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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Wykaz szkół z licencją PZKite
Polska
Chałupy – kemping Małe Morze
Board and Kite
Tel.: 790 223 258
Strona www:
https://boardandkite.pl/
Szkoła Kitesurfingu KiteClub
Tel.: 669 960 039
Strona www:
https://kiteclub.pl/

Chałupy – kemping Chałupy 3
Kite Zone Kiteboarding
Centre
Tel.: 602 833 224
Strona www:
http://www.kitezone.pl
Bo Sport
Tel.: 667 321 150
Strona www:
www.bosport.pl
SURF PEOPLE
Tel.: 720 009 000
Strona www:
surfpeople.pl

MEGA SURF
Tel.: 605 199 199
Strona www:
http://megasurf.com.pl/

Chałupy – kemping Polaris
FunSurf
Tel.: 81 4 415 415,
Strona www:
www.windsurfing.com.pl

Chałupy – kemping Ekolaguna
WAKE.PL
Tel.: 604 781 574
Strona www:
http://www.wake.pl

Chałupy – kemping Albatros
Beach Bums
Tel.: 603 957 575
Strona www:
www.beachbums.pl

Chałupy – kemping Chałupy 6
Kite.pl
Tel.: 500 275 599
Strona www:
http://www.kite.pl

Chałupy – kemping Solar
Kite Park
Tel.: 605 200 444
Strona www:
http://www.kitepark.pl
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EASY SURF Chałupy 6
Tel.: 513 020 574
Strona www:
http://easy-surf.com/chalupy6

INFORMATOR PZKite 2019/2020

KITE CREW
Tel.: 664 711 131
Strona www:
http://www.kitecrew.pl/

Chałupy

Jastarnia
SurfPoint
Lokalizacja: kemping Maszoperia
Tel.: 510 85 88 81
Strona www:
http://www.surfpoint.pl

KitePro
Tel.: 512 490 080
Strona www:
http://www.kitepro.pl/

SurfSzkoła
Tel.: 602 392 237
Strona www:
http://www.surfszkola.pl

NA KAJTA.PL
Tel.: 533 539 659
Strona www:
http://nakajta.pl/

Surferownia by Flyspot
Tel.: 881 448 102
Strona www:
http://www.surferownia.pl/

Kite Story
Tel.: 502 283 715
Strona www:
http://www.kitestory.pl

SURF BROTHER
Tel.: 602 494 105
Strona www:
www.surfbrother.pl

Dziwnówek
AR-SPORT
Tel.: 607 067 024
Strona www:
http://www.ar-sport.pl

Dźwirzyno
SUN SPORT
Tel.: 664768645
Strona www:
http://www.sun-sport.net.pl

Kite House
Tel.: 733 378 323
Strona www:
http://kitehouse.pl
Let’s Kite
Tel.: 790 790 721
Strona www:
http://www.letskite.pl
TOPKITE – Szkoła
Kitesurfingu
Tel.: +48 660 005 322
Strona www:
www.topkite.pl
iKite
Tel.: 664 665 995
Strona www:
http://www.ikite.pl
KITEBAZA.PL
Tel.: 605 429 125
Strona www:
http://www.kitebaza.pl
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Kite Experts
Tel.: 602 349 642
Strona www:
http://www.kiteexperts.pl

KiteFreaks.pl
Tel.: 668 647 970
Strona www:
http://kitefreaks.pl

OneWave
Tel.: 502 508 227
Strona www:
http://onewave.pl/

Boardrockerz
Tel.: 600750399
Strona www:
http://boardrockerz.pl

Kadyny
Soulriders
Tel.: 534 500 360
Strona www:
http://www.soulriders.pl

Kuźnica
FLOWCAMP.PL
Tel.: 501 042 510
Strona www:
www.flowcamp.pl

Abc Surf
Tel.: 501 550 002
Strona www:
www.szkola.abcsurf.pl

Jimmy World
Tel.: 506 057 727
Strona www:
www.jimmy-world.com

Jurata
Surf Bonjo
Tel.: 666 666 179
Strona www:
http://www.surfbonjo.com

kiteszkola.pl
Tel.: 606 798 011
Strona www:
https://kiteszkola.pl

Polsporty.pl
Tel.: 604 667 625
Strona www:
http://www.polsporty.pl
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Łeba
AIRMAN.PL
Lokalizacja: ŁEBA-ŁÓDŹ
Tel.: 501 510 669
Strona www:
http://airman.pl/

Szkoła Kiteboardingu
Rafael
Tel.: 517 699 649
Strona www:
http://www.surfkiteklinscy.pl

KiteAfera
Tel.: 604 951 301
Strona www:
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Rewa
Aloha
Tel.: 504 238 179
Strona www:
http://www.aloha.pl

Olbrychski SPORT
Tel.: 601 745 645
Strona www:
http://www.olbrychskisport.pl

Świnoujście
KiteFORT
Tel.: 501 292 229
Strona www:
http://www.kitefort.pl

KiteJunkies.pl
Tel.: 530 955 552
Strona www:
http://www.kitejunkies.pl

Wolin
Wyjazdowi.pl
Lokalizacja: Zagórze / Zalew Szczeciński
Tel.: 602 288 497
Strona www:
http://www.wyjazdowi.pl

Świat
Egipt, El Gouna
EASY SURF El Gouna
Tel.: +20 115 217 7519
Strona www:
https://easy-surf.com/elgouna/

RedSeaZone
Tel.: +20 101 110 8081
Strona www:
https://redseazone.com

Norwegia
Kite Zone Norway
Tel.: +47 900 275 96
Strona www:
https://www.kitezone.no

Włochy, Sardynia, Punta Trettu
WaterGate Surf & Snow
Tel.: 500 7903 98
Strona www:
https://www.facebook.com/
WaaterGate/

Włochy, Sycylia, Lo Stagnone
UNHOOKED
Tel.: +48 600 313 828
Strona www:
http://unhooked.pl

KITE LAB
Tel.: +48 504 015 792
Strona www:
kitelab.info

Rocknride.camp
Tel.: +393392156023
Strona www:
rocknride.camp

NO Limits
NO
LIMITS
Tel.: +48 737881289
K I T E S U R F I N G
Strona www:
http://www.nolimitskiting.pl
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Jak obniżyć koszty podróży
kite’owych
Wojciech Antosiewicz
Kitesurfing, w przeciwieństwie do wielu innych wodnych sportów „deskowych” (windsurfingu,
surfingu itp.), ma tę zaletę, że pozwala zabrać ze sobą w podróż lotniczą sprzęt niezbędny do
jego uprawiania. Standardowe dwa lub trzy latawce kitesurfingowe, bary, a także jedna lub
dwie deski w większości wypadków mieszczą się w podróżnym quiverze, akceptowanym przez
linie lotnicze jako dodatkowo płatny bagaż ponadwymiarowy. Koszt jego przewiezienia w jedną
stronę, w zależności od linii lotniczej i celu podróży, waha się od 170 do 450 zł. Trzeba jednak
pamiętać o ograniczeniach wymiarów i wagi takiego bagażu(patrz tabela). Czy da się obniżyć
koszty transportu?
Bagaż ponadwymiarowy
Kupując quiver, warto sprawdzić, czy można
od niego odpiąć kółka, które są bardzo wygodne, jednak potrafią z płytką montażową
ważyć około 1 kg. W przypadku linii lotniczych bardzo restrykcyjnie podchodzących
do wagi, jak np. Ryanair, może to skutkować
solidną dopłatą (11 euro za 1 kg ponad dopuszczalną wagę) lub koniecznością gorączkowego przepakowywania przez samym odlotem. Warto też sprawdzić, czy w quiverze
zmieści się najdłuższa deska. Poniżej podajemy dopuszczalne wymiary, wagę i ceny przewozu pokrowców sportowych w popularnych
liniach lotniczych.

Ryanair ( jedną stronę)

Czarter (w jedną stronę)

Torba podróżna 20 kg – 25 euro
Bagaż sportowy 20kg -35 euro
Bagaż oversize (maksymalnie 81x81x119 cm)
20kg – 55 euro
Rower oversize 30kg – 60 euro

Quiver do 20 kg / około 250 zł
Quiver do 30 kg / 480 zł

Jak widać z powyższej tabeli, standardowa deska o długości około 140 cm właściwie nie
spełnia wymogów linii lotniczych. Podobnie waga quivera, do którego często wkładamy wiele
sprzętu, z łatwością przekroczy 20 kg. Trzeba to wziąć po uwagę podczas pakowania.
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Quiver można nadać przez kuriera!
Brzmi nieco niedorzecznie? Otóż nie. Przeciętny quiver (nawet najdłuższy) ma wymiary
dopuszczalne dla przesyłek, a co więcej –
można do niego zapakować do 30 kg sprzętu.
Kurier w większości wypadków zabierze go od
nas z domu i dowiezie na spot, nie będziemy
więc musieli dźwigać go na lotnisku i martwić
się o przewóz na miejscu. Także koszt wysyłki
będzie znacząco niższy(!). Przykładowa przesłanie bagażu o wadze 30 kg z Polski na Sycylię kosztowało 110 zł (wobec ponad 200 zł

za bagaż oversize plus dopłata za dodatkowe
kilogramy). Zatem czy to rozwiązanie ma jakąś wadę? Po pierwsze, musimy znać adres,
pod który bagaż ma zostać wysłany, a także uzgodnić z lokalną bazą, że wyślemy do
nich sprzęt. Po drugie, quiver trzeba wysłać
odpowiednio wcześnie, by dotarł na czas. Ja
przesyłkę na Sycylię wysłałem tydzień przed
odlotem. Warto też pokrowiec zawinąć w folię
streczową, która chroni go przed zabrudzeniem.

Wymagania dotyczące przesyłek w DPD
najdłuższy bok: <170 cm
łączna suma długości boków: <300 cm
waga: <31,5 kg
Problemy zaczynają się podczas wysyłki
bagażu z powrotem do kraju. Na stronach
wielu polskich pośredników transportowych nie da się złożyć zamówienia na import przesyłek do Polski. Wielu obsługuje
tylko wybrane kraje, a niektórzy nie odbierają przesyłek z wysp i wcale nie chodzi tu
o małe wysepki. Pamiętajcie też, że firmy
kurierzskie nie pracują w soboty. Mnie nie
udało się przez Internet znaleźć przewoźnika, który przywiózłby quiver z Sycylii do
Warszawy, jeśli nie mam z nim podpisanej
umowy. Na szczęście nieopodal spotu miał
biuro lokalny agent współpracujący z DPD

i za około 50 euro udało się nadać tę przesyłkę. Zatem przed wylotem z Polski zabezpieczcie sobie opcje wysyłki z kraju, w którym będziecie pływać. Pomocne w znalezieniu przewoźnika mogą być bazy kite’owe,
w których pływacie, zapewne mające w tym
doświadczenie.

Splity
A czy można jeszcze taniej? To zależy, jak
często wyjeżdżacie i na jakim poziomie macie zamiar pływać. Sposobem na znaczące
zmniejszenie kosztów bagażu są deski typu
split. Na rynku polskim tego rodzaju sprzęt
oferuje Nobile Kiteboarding i SU-2 Kiteboarding. Obie firmy oferują deski typu twintip,
a Nobile również kierunkowe wave’ówki. Obie
zastosowały nieco inne rozwiązania monta-

żu. Deska SU-2 o długości 140 cm dzieli się
dokładnie na połowę (po 70 cm) i wymaga
dodatkowej płytki łączonej na wkręty. Nobile
o długości 138 cm dzieli się na dwie części
o długości około 77 cm i została wyposażona
w system szybkozłączek. Nobile Infinity Split
Foil jest najkrótszą ze składanych desek kierunkowych – dzieli się na dwie części o długości 89,5 cm każda.
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bagażu głównego. Po drugie, North Face
Base Camp Duffel XXL jest lekka, wykonana z bardzo odpornego, nieprzemakalnego
materiału. Po trzecie, ma paski spinające
bagaż, a dopinane ramiączka umożliwiają
wygodne noszenie jej na zasadzie plecaka. I co najważniejsze, torba wygląda jak
zwykły bagaż. Mój zestaw z deską, dwoma
latawcami i barem nie przekroczył 20 kg.
Pakując latawce, możecie zmniejszyć ich
objętość, wyjmując z plecaków i kompresując z użyciem plastikowych odsysanych
worków z IKEA.
Niezależnie od rozwiązania każda z tych desek twintip wraz z dwoma latawcami mieści
się w jednej torbie na bagaż główny North
Face Base CampDuffel XXL. Dlaczego właśnie w tej? Po pierwsze, mieszczą się w niej
najdłuższe dostępne splity (77 cm długości
i 100 litrów pojemności), nie wykraczając
jednocześnie poza dopuszczalne wymiary

Niestety, do tej torby nie mieści się wave’ówka Nobile. Aby zabrać Nobile Infinity Split Foil,
możecie dokupić firmową torbę Check in Bag,
w której mieszczą się dwie deski, dwa latawce i bary. Jak twierdzi Nobile, torba spełnia
wszystkie wymogi linii lotniczych dotyczące
bagażu głównego, nawet tych, które mają
ograniczenia, co łącznego wymiaru trzech
boków bagażu.

Czy to się opłaca?
Pakując sprzęt do bagażu głównego i ubrania
do podręcznego, można więc przewieźć kity
w cenie bagażu. Wadą splitów jest jednak ich
cena. Spróbujmy policzyć, ile razy trzeba wyjechać, by ich zakup się zwrócił.
Deski standard versus split (koszty)
Nobile NHP | 666 euro | split 1049 euro |
różnica – 383 euro
SU-2 Prorider| 440 euro | split 740 euro |
różnica – 300 euro
W przypadku europejskich tanich linii i desek
Nobile wystarczy około 8 przelotów, w przypadku SU-2 6 przelotów. Czartery na dalekich
trasach skrócą okres amortyzacji diametralnie. Pływałem na obu i przy halsach lewo-prawo i podstawowych skokach nie widać wielkich różnic. Wybór zależy od indywidualnych
preferencji.
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Podsumowując: gdybym chciał zabrać dużo
sprzętu, wybrałbym wysyłanie quivera 30 kg
przez kuriera. Gdybym wyjeżdżał indywidualnie z dwoma latawcami, z całą pewnością
wybrałbym deskę split i spakował wszystko
do torby North Face’a lub Nobile’a.
Zdjęcia: Wojtek Antosiewicz, Decathlon
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Kite w kraju faraonów
Zima w bliskiej Afryce
Wojciech Antosiewicz
Zima w Polsce nie rozpieszcza, więc jeśli
przyjdzie wam ochota na kitesurfing, Egipt
jest doskonałym miejscem na zimową wyprawę. Położony niewiele dalej niż wyspy Morza
Śródziemnego w zimie charakteryzuje się
o wiele wyższymi temperaturami powietrza
i wody. Warunki przypominają nieco początek
czerwca w Polsce, a marzec w Egipcie to już
praktycznie nasze gorące lato. Egipt ma niezłe
statystyki wiatrowe. Prawie 300 dni wietrznych
w roku, choć zdarzyło mi się, że w marcu na 7
dni pobytu wiało pierwszego i ostatniego dnia.
Z rzeczy niezwiązanych z pływaniem: trzeba
pić wodę butelkowaną i gotować tę do mycia

zębów, bo wtedy ustrzeżemy się biegunki zwanej „zemstą faraona”. Lokalne apteki sprzedają
panaceum na nią, ale lepiej unikać tej sensacji.
Do pływania na kicie doskonale nadają się
spoty na wybrzeżu Morza Czerwonego, a najpopularniejsze z nich to El Gouna, Soma Bay
i Hamata. Do wszystkich tych miejscowości
są loty czarterowe z Polski, nie ma też problemu z wykupieniem pobytu w hotelu niedaleko
spotu. Wybierając się do El Gouny i Soma Bay,
leci się najpierw do Hurghady, skąd do hotelu można się dostać hotelowym busem albo
taksówką za niewielką opłatą. Aby dotrzeć do
Hamaty, trzeba polecieć dalej na południe, do
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Marsa Alam, a następnie skorzystać z hotelowego transportu wliczonego w cenę pobytu.
Wszystkie spoty leżą nad dość płytkimi lagunami, sięgającymi na kilkaset metrów w głąb
morza i idealnymi dla początkujących.
El Gouna
El Gouna znajduje się około 30 km na północ
od popularnego miasta Hurghada. Miasto poprzecinane jest siecią kanałów, co tworzy swego rodzaju egipską Wenecję. Spoty kitesurfingowe zlokalizowane są na północ od miasteczka. Z hoteli w El Gounie można do nich dojechać w kilka minut, korzystając z lokalnych
motorowych riksz zwanych tuktukami i płacąc
za przejazd równowartość kilku złotych.
Woda na pierwszych 300–400 m sięga maksymalnie do piersi lub bioder. Potem robi się
głębsza, co łatwo zauważyć, bo zmienia kolor
na bardziej granatowy. Podłoże jest twarde,
piaszczyste, jednak gdzieniegdzie na dnie
znajdują się fragmenty starej rafy, której ostre
krawędzie mogą kaleczyć stopy. Uczący się
powinni używać miękkich butów neoprenowych lub siateczkowych z żelowymi podeszwami. Rafa jest doskonale widoczna w czasie pływania, więc bez problemu da się znaleźć fragment spotu, w którym bezpiecznie
można wykonywać skoki i ewolucje. El Gouna jest rejonem, w którym występują pływy.
Zdarza się, że w czasie odpływu woda robi się
za płytka do pływania i trzeba poczekać kilka godzin na lepsze warunki. Tabele pływów
znajdziecie w Internecie lub bezpośrednio
na spotach. Spoty podzielone są bojami na

78

część przeznaczoną do pływania, szkoleń,
i dla samodzielnych kitesurferów. Na spotach
nie ma też praktycznie windsurferów, a jeśli
są, to niewielu. W El Gounie przeważają wiatry
północne, wiejące wzdłuż brzegu, od słabych
do mocnych. Obecność gór, nagrzanej pustyni i wody sprawia, że pojawia się tu termika.
W El Gounie zlokalizowane są polskie bazy
kite Red Sea Zone i Easy Surf oferujące szkolenia w języku polskim. Kto chce korzystać
z infrastruktury bazy, pływając samodzielnie,
musi uiścić około 70 euro opłaty. W zamian
ma możliwość trzymania w bazie swojego
sprzętu i korzystania z przebieralni, asekuracji
na wodzie, pryszniców, miejsc do suszenia latawców, a także baru, leżaków, itp. Ma też do
dyspozycji beach boyów pomagających wystartować i wylądować latawce. Pływającym
na kilku zestawach z reguły zabezpieczą też
pozostawiony na brzegu sprzęt, by nie porwał
go wiatr. Na spocie czasem można pożyczyć
do testów wystawowe deski czy latawce,
a także za opłatą korzystać ze sprzętu standardowej wypożyczalni. Szkoły świadczą też
usługi typu naprawa sprzętu.
W centrum miasta i w okolicy mariny znajdują się restauracje, w których można zjeść
i napić się za niewielkie pieniądze. W El Gounie mieści się duży wakepark, więc jeśli nie
będzie wiało, można tam miło spędzić czas.
W mieście jest też pole golfowe, są wypożyczalnie quadów, można też pojeździć konno,
na wielbłądzie itp. Stara rafa znajdująca się
do 4 m pod wodą doskonale nadaje się do
nurkowania bez aparatów tlenowych.
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Soma Bay
Soma Bay położona jest kilkadziesiąt kilometrów na południe od Hurghady. Przy samym
spocie znajduje się kilka hoteli, więc nie ma
potrzeby korzystania z komunikacji. Lokalna
niemiecka baza SurfMotion oferuje wszelkie
udogodnienia, takie jak przechowalnia, przebieralnia, prysznice, bar itd. Za tygodniowe
korzystanie z bazy i rescue trzeba zapłacić
100 euro.
Spot jest dość płytki. Woda przy wysokim
stanie ma nieco ponad metr głębokości,
natomiast przy niskim potrafi spaść niemal
do zera. Dlatego przed udaniem się na spot
warto sprawdzić lokalne tabele pływów. Zaletą w stosunku do El Gouny jest brak rafy.
Dno jest piaszczyste i można się po nim przemieszczać, nie martwiąc o stopy. Płytka woda
sięga kilkaset metrów w głąb morza. Na foilu

da się pływać w kanałku o szerokości około
150 m. A gdy się w nim wyhalsujemy pod
wiatr, to możemy pływać na większym akwenie. Spot podzielony jest na dwie strefy. Południowa przeznaczona jest dla windsurferów,
północna dla kitesurferów.
Hamata
Hamata znajduje się najdalej na południe,
około 160 km od Marsa Alam. Najlepiej dostać się tam busem hotelowym lub wynajętą
taksówką. Baza turystyczne jest niezbyt wielka. Przy samym spocie mieści się hotel KiteVillage. Dwa inne znajdują się 8 km dalej, ale
sprzęt można zostawić w bazie i dojechać
do niej busem, który wyrusza między 9 i 10
rano. Lokalna niemiecka baza o nazwie KiteVillage oferuje takie same udogodnienia jak
Red Sea Zone czy SurfMotion. Chcąc pływać
samodzielnie, trzeba zapłacić 75 euro za tydzień korzystania z bazy. Na miejscu jest też
polski instruktor prowadzący lekcje w języku
polskim.
Sam spot jest płytki, piaszczysty i rozciąga się
do 1,5 km w głąb morza, aż do zamykającej
rafy. Nie korzystają z niego windsurferzy, ale
woda jest dość płytka, więc kto planuje pływać na foilu, powinien wybierać raczej inne
miejsce. Wiatry wieją często, są raczej słabe,
dlatego podstawowym latawcem będzie tu
model o powierzchni 12 m.
Warto wiedzieć, że Hamata doskonale nadaje
się do nurkowania. Jest tu dobrze zachowana
rafa, a komu dopisze szczęście, być może zobaczy manaty.

Zdjęcia: Wojciech Antosiewicz, Tomasz Saciuk, Maciej Zimowski

Kite safari
Szkoły, a także biura podróży organizują
w okolicach El Gouny tzw. kite safari, zabierając kursantów jachtem na kilkudniowe wycieczki połączone z pływaniem na kicie po
okolicznych piaszczystych wysepkach. Łódź
pozostaje na noc na bezludnych spotach,
uczestnicy zaś mogą się cieszyć świeżymi
owocami morza i rybami przygotowywanymi
przez towarzyszącego im kucharza, a wieczory spędzać po rozgwieżdżonym niebem, popijając drinki w towarzystwie innych kitesurferów. Cena tygodniowego kite safari wynosi
około 800 euro, a ci, którzy w nim uczestniczyli, twierdzą, że było warto.
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W krainie rumu, cygar i kite’a
Zima na Karaibach
Alan Krzempek
Na Kubie, dzięki jej izolacji, wygląda tak, jakby
czas zatrzymał się tu w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże w ostatnim
czasie wyspa podlega dość szybkim zmianom, więc by zobaczyć na żywo kawał historii, trzeba się pośpieszyć z wizytą, zwłaszcza
że warunki na kite’a są tu doskonałe.
Na Kubę w pobliże spotów kite’owych najłatwiej dostać się czarterem Rainbow Tours
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z Warszawy. Samoloty latają co dwa tygodnie, zatem tyle musi trwać pobyt. Ofertę
kilkunastodniowego pobytu w hotelu z przelotem można znaleźć już za 4000 zł, a tzw.
last minute nawet za 3600 zł. Spoty kite’owe
położone są na północy wyspy Cajo Coco
w miejscowości Cajo Gillermo nad Oceanem
Atlantyckim. Jest to typowo turystyczna enklawa, zamknięta dla lokalnych mieszkańców,
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składająca się z kilku hoteli położonych nad
brzegiem morza. Olbrzymi obszar ciepłej
i płytkiej wody sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących kitesurferów. Na kicie można
pływać w dowolnym miejscu przy plaży, ale za
korzystanie z niej trzeba zapłacić kilkanaście
euro za dwa tygodnie.
Najlepszymi miesiącami do uprawiania kietsurfingu na Kubie są luty i marzec z powodu
optymalnej pogody i stabilnego wiatru, choć
sezon trwa od listopada do kwietnia. Na spotach wieje najczęściej północno-zachodni
onshore o sile 12–20 węzłów, ale zdarzają się
dni, gdy wieje z siłą 20–45 węzłów.
Cajo Gillermo
W odległości około 300 m od brzegu spot
przedzielony jest wąskim kanałem podejściowym do portu o głębokości 4–6 m. Za nim 2
km w głąb ciągnie się pas płytkiej wody. W zależności od pływów w obszarze płycizny woda

może mieć maksimum 1–1,5 m głębokości.
Przy wysokim stanie jej poziom wzrasta o 1,5
m. Obszar głębszej wody zaczyna się płytką laguną. Dzięki takiemu ukształtowaniu dna spot
doskonale nadaje się do nauki, jak również do
pływania na foilu. Nie trzeba się przejmować
rescue, gdyż przez cały sezon wieją tu wiatry
side-onshore, dopychające do brzegu. Zmarzlaki będą potrzebować cienkiej pianki. Na spocie pływają głównie kitesurferzy, ale w kanale
prowadzącym do portu trzeba uważać na przepływające łódki i katamarany. Pływając, można
się wybrać na wycieczkę kite’ową wokół wyspy
Cayo Media Luna, a także na Playa Pilar, uważaną za jedną z najładniejszych plaż na świecie. Każdorazowe przybycie tam kitesurfera
budzi zachwyt i aplauz zgromadzonych.
Bezpieczeństwo
Na spocie funkcjonuje szkoła Havana Kiteboarding Club. Jest wyposażona w skuter, więc
w razie czego można skorzystać z pomocy.
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Gdzieniegdzie są resztki starej rafy, ale jest
ona doskonale widoczna w krystalicznie czystej wodzie, więc unikanie kontaktu z nią nie
jest kłopotliwe.

Atrakcje turystyczne
Nawet w takim miejscu jak Kuba zdarzają
się dni bezwietrzne, jednak trudno będzie
narzekać na nudę. Można korzystać z doskonałego wakeparku, delfinarium, popłynąć na wyprawę nurkową, połów ryb czy
wycieczkę do Hawany. Słynne kubańskie
cygara kosztują od 2 do 20 USD, a rum od
5 USD za butelkę. Atrakcją Kuby w jakimś
sensie jest też jej izolacja. Podczas pobytu
na wyspie odnosi się wrażenie, jakby czas
zatrzymał się tu w miejscu.

Zdjęcia: Iza Hońca

Infrastruktura
Hotele położone przy samej plaży stanowią
naturalną infrastrukturę dla pływających.
Szkółka również posiada szafki, prysznic,
przebieralnie, punkt naprawy latawców i wypożyczalnie sprzętu marki RRD. Wypożyczenie dużo kosztuje – za dzień używania sprzętu
trzeba zapłacić około 100 USD, lepiej więc
zabrać własne latawce i deskę.
Hotele znajdują się w pobliżu plaży, więc osoby towarzyszące, które nie pływają na kicie,
mogą korzystać z infrastruktury hotelowej: basenu, kortów, boisk do siatkówki, koszykówki,
siłowni itp.

Szkolenie kitesurfingowe
Havana Kiteboarding Club prowadzi szkolenia po angielsku, hiszpańsku, niemiecku,
a nawet po polsku. Godzina szkolenia indywidualnego kosztuje około 80 euro.
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Nowy Focus Active
Crossover

SAMOCHÓD ŻĄDNY
PRZYGÓD JAK TY!
Taki jest now y Ford Focus Active Crossover. Podw yższone
zawieszenie stylizowane na SUV-a oraz 5 trybów jazdy dadzą
Ci pełną kontrolę nad samochodem na różnych nawierzchniach
i w każdych warunkach. Sprawdź nową, atrakcyjną ofertę
na ford.pl lub u najbliższego Dealera Forda.

Zużycie paliwa i emisja CO₂: Ford Focus Active, 1.0 EcoBoost, 125 KM, M6, 5dr., Euro 6.2; 5.7-5.9 l/100 km, 126-133 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami
w WE 692/2008, cykl mieszany). Na zdjęciu nowe Fordy Focus Active 5dr. i kombi z wyposażeniem opcjonalnym. Ford OneCall: 22 522 27 27 – opłata za połączenie według taryfy operatora.
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Zniżka 20%

dla instruktorów PZKite z kodem rabatowym:
InstruktorPZKite

(w wiadomości mailowej prosimy o przesłanie legitymacji instruktoriskiej)

Zniżka 5%

z kodem rabatowym: PZKite
na zamówienia powyżej 300 PLN

ZIM
TEAM RNO
IDER

KUB
WOLAKA

ZIMNO głównym partnerem
wyjazdów SnowShow:
ZIMNO Freeride Camp
ZIMNO Freestyle Week

