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Niezbędnik załoganta 



W co się spakować? 

Dla wzajemnego komfortu uczulamy o spakowanie się w „miękkie” torby/plecaki które łatwo można po wypakowaniu złożyć 

i włożyć do odpowiednich schowków, w przeciwieństwie do „twardych” walizek.  



Co zabrać? 

Wszystko może się zawsze przydać podczas żeglugi, lecz żeby ograniczyć bagaż do minimum polecamy zabrać: 

Softshell – kurtka przeciw wiatrowa, dodatkowo ortalion opcjonalnie sztormiak 

Ciepła bluza – polar lub bluza z kapturem na chłodne wieczory, zależy w czym Ci wygodnie 

Letnie ubrania – coś na upalne dni, dużo miejsca nie zajmują a się przydają 

Buty żeglarskie – obuwie do poruszania się po jachcie na niebrudzącej gumowej podeszwie 

Okrycie głowy – czapka z daszkiem/bandamka/kapelusz, może przydać się również czapka jesienno-zimowa 

Klapki lub sandały – przydatne podczas korzystania z plaży i wieczornych wyjść 

Strój kąpielowy – wiadomka, do moczenia się w wodzie, opcjonalnie materac dmuchany do kąpieli 

Okulary przeciwsłoneczne – najlepiej na materiałowym pasku, żeby nie zgubić  

Ręcznik – najlepiej z mikrofibry – zajmuje mało miejsca w bagażu i szybko schnie 

Rękawiczki bez palców – przydatne w codziennych pracach żeglarskich 

Czołówka – latarka na czoło do poruszania się wieczorem po jachcie oraz pływania „bączkiem” 

Dresiwo – przydatne na chłodne wieczory oraz jako codzienny ubiór żeglarza 

Gry planszowe – w sam raz do integracji i grupowej zabawy 

Alko – warto zabrać coś ze sobą lecz nie zawsze można  więc na miejscu też mają (żeglarze piją rum) ) 

Gitara – rozrywki nigdy za wiele 

Muzyka(CD/MP3) – szanty są na pierwszym miejscu, ale Twoja muzyka też jest OK 

 

 



1. Uważaj na bom. 

2. Chroń palce swoje zawsze i wszędzie. 

3. Jedna ręka dla jachtu druga dla siebie. 

4. Pracuj na swojej wachcie tak aby inni czuli się bezpiecznie. 

5. Jacht jest wizytówką załogi – dbaj o porządek. 

6. Chroń burtę. 

7. Pytaj, gdy nie wiesz. 

8. Śmiej się, uśmiechaj, śpiewaj szanty i rozbawiaj innych. 
 

Pamiętaj!!! 

• Nie gwiżdż na jachcie 

•  (nie) Pij za dużo! 

• Pozdrawiaj inne załogi 

 

Przykazania żeglarskie  
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Niezbędnik- węzły 

Węzeł knagowy – służy do „knagowania”, czyli do obłożenia 

liny na knadze  w taki sposób by lina trzymała.  Węzeł ten, robi 

tak żeby nie puściło i łatwo się rozwiązywało -  obowiązkowy  

i praktyczny 

Węzły cumownicze – służą do „parkowania” jachtu, każdy z 

nich jest dobry, lecz najlepszy jest taki który się po prostu nie 

rozwiąże. 

Węzeł ratowniczy – bez wątpienia najbardziej pożyteczny 

węzeł w pracy żeglarza. Używa się go do utworzenia pętli na 

końcu liny. Węzeł ten nie zakleszcza się i nie rozwiązuje 

samoczynnie.  



Niezbędnik- budowa jachtu 
1. Top masztu- szczyt jachtu 

2. Maszt 

3. Achtersztag- połączenie bomu z topem masztu 

4. Grot (główny żagiel) 

5. Fok (drugi żagiel)- opcjonalnie może być to nieco większy żagiel  - genua 

6. Wanta- łączy maszt z pokładem żeby się wszystko nie przewróciło 

7. Sztag- taka wanta na dziobie, przez którą robi się zwroty 

8. Saling- belka trzymająca wanty z dala od masztu  

9. Pieta bomu- połączenie bomu z masztem 

10. Bom- podczas niekontrolowanego zwrotu przez rufę może zrobić „boom” i zapamiętasz, że to on 

11. Pięta masztu- mocowanie masztu do pokładu 

12. Listwa odbojowa- pracuje aby na jachcie nie było widać wszystkich uszkodzeń 

13. Kokpit- przestrzeń gdzie przebywa załoga podczas manewrów 

14. Kadłub- cała konstrukcja która umożliwia nam nie zatonąć 

15. Ster- rumpel lub koło sterowe pozwala sterować jachtem 

16. Płetwa sterowa- napiera na wodę tak jak ją wysterujemy, ogólnie robi tak żebyśmy zakręcali 

17. Kil-  podstawowy balast jachtu morskiego, pomaga utrzymać jacht w pionie 

18. Dno- najniższa część pokładu 
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Niezbędnik- olinowanie jachtu 

Liny na jachcie dzielimy na kilka rodzajów których nazwy powiązane są z funkcją i częścią jachtu 

za którą odpowiadają 

Fał - służy do podnoszenia ruchomych elementów ożaglowania 

Kontra fał - służy do przeciwdziałania fałowi czyli do opuszczania 

Szot - służy do regulowania pracy żagla 

Topenanta - prowadzi od końca bomu do topu masztu, podnosi i opuszcza bom 

Lazy jack – system linek zabezpieczający żagiel przed wywiewaniem na zewnątrz podczas 

zrzucania żagla 

Talia – można ją nazwać szotem grota, regulujemy nią wychylenie bomu 

Cumy – liny które zawsze muszą być w gotowości gdy manewrujemy w porcie 
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Niezbędnik- cumowanie 

Cumowanie – czyli parkowanie jachtu, może odbywać się na 

kilka sposobów 

Longside – parkowanie jachtu burtą wzdłuż kei (obrazek po 

lewej) 

Cumowanie rufą – parkowanie jachtu rufą do kei/pomostu, 

najczęstszy sposób cumowania jachtów (obrazek po prawej) 

Cuma – lina która służy do mocowania jachtu do nabrzeża  

Szpring – cuma która zbiega się do w stronę środka jachtu 

Odbijacze –  ich funkcją jest chronienie jachtu przed wszystkimi 

zagrożeniami  (np. przed innym jachtem lub betonowym 

pomostem) 

Trap – deska do bezpiecznego wchodzenia na pokład 

Poler – solidny „pachołek” na którym możemy obłożyć cumy 

Mooring – lina biegnąca od kei po dnie, zamocowana do 

betonowego kloca pod wodą. Jeśli w marinie nie ma 

mooringów, od dziobu „wybieramy” się do „rzuconej” wcześniej 

kotwicy. 
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Niezbędnik - wiatr 

Objawy:  Cisza   Powiew    Wiatr   Śr.Wiatr    Si.Wiatr    B.Si.Wiatr    Sztorm 

           kt:     1         1-10        11-15      16-21        22-27          28-33           34+ 

            B:      0          1-3             4               5               6                   7                 8+ 

  

Skala Beauforta 
1 kt = 1 nm/h = 1,852 km/h  

 ≈ 0,51(4)  m/s 

Kursy względem wiatru 

Czy wiesz, że: 
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NADCIŚNIENIE 

SIŁA AERODYNAMICZNA 

NADCIŚNIENIE 

PODCIŚNIENIE 

PODCIŚNIENIE 

Żeglarstwo to istnie szampańska 
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Porządek na jachcie pomaga w zachowaniu bezpieczeństwa podczas żeglugi oraz manewrów w porcie 

 

1. Klaruj niepotrzebne liny, unikaj możliwości pozostawienia liny o którą ktoś może zahaczyć lub się 

potknąć, zamykaj wszystkie „skylighty”, długie włosy zepnij i najlepiej schowaj pod czapką, 

nie zakładaj biżuterii  

 

2. Zbieraj zbędny luz na linach które „nie pracują” 

 

3. Na jachcie przemieszczaj się w wygodnych butach które przylegają do nogi 

 

4.  Jeśli nie jesteś pewien czy coś wykonałeś poprawnie poproś żeby ktoś Cię sprawdził 

 

Profilaktyka 
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5. Podczas zwiększonego falowania i mocniejszych wiatrów zawsze noś szelki asekuracyjne  

i przyczepiaj się do stałych elementów jachtu 

- każda osoba która przemieszcza się  

  po pokładzie powinna być zabezpieczona  

  szelkami asekuracyjnymi 

 

 

 

Zachowaj spokój w każdej sytuacji  

Profilaktyka 



 

Rejsy po akwenach zimnych wymagają od załogi bardzo dużej dyscypliny, dlatego szczególnie ważny jest podział 
pracy na wachty, ponieważ na Bałtyku  tzw. przeloty (bez zawijania do portu mogą trwać klika dni). 

 

Wachta - to część załogi pełniąca służbę na pokładzie zazwyczaj w systemie 4 godzinnym. 

 

Wachta nawigacyjna - jej zadaniem będzie nawigacja, pilnowanie cogodzinnych wpisów do dziennika 
jachtowego, praca na sterze, obserwacja akwenu w poszukiwaniu ewentualnych niebezpieczeństw (inne 
jednostki, wypłycenia, itp.). 

  

Wachta kambuzowa - ma za zadanie przygotować śniadanie, obiad oraz kolację dla całej załogi. 

 

Bałtyk w skrócie – „cudze chwalicie, a swego nie znacie”: 

• stosunkowo płytki,  

• stosunkowo zimny, 

• fala jest krótka i niska przez co przez żeglarzy Bałtyk często nazywany jest Bełtykiem    

 

Akweny zimne (Bałtyk, Morze 
Północne 



Siedząc około 4 godziny w nocy na pokładzie można zmarznąć dlatego warto dobrze 
przygotować się do swojej wachty ( o czym poinformuje Kapitan). 

 

• Dobrym sposobem jest np. przygotować sobie coś ciepłego do picia albo kisiel który doda 
energii   

• Podstawą również jest czołówka, najlepiej jakby miała możliwość włączenia czerwonej lampki 
tak by nie oślepiać innych podczas pracy. 

• Często koła sterowe są stalowe i nieowinięte żadnym materiałem izolacyjnym dlatego warto 
mieć zimowe rękawiczki narciarskie. 

• Szelki asekuracyjne podczas nocnych wacht są zawsze obowiązkowe, nie zapomnij się 
przypiąć  

 

 

 

Jak przetrwać na nocnej wachcie? 



Pamiętaj! 

Na morzu „niemożliwe” jest jedną z możliwości 


