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Szczecin, 30.05.2022  
 

Informacja prasowa  

Pokaz mocy obrońców tytułu. 

Załoga Balex YKP Gdynia broniąca tytułu Klubowych Mistrzów Polski, zwyciężyła w pierwszej 
rundzie Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej rozegranej w Sopocie. Bardzo wyrównana i silna stawka  
18 zespołów prezentująca najwyższy poziom sportowy w historii Ligi sprawiła wiele problemów 
faworytom, Ci jednak wytrzymali presję i rozpoczęli sezon od wygranej. 

Już na długo przed początkiem sezonu wiadomo było, że tegoroczna Ekstraklasa będzie silna jak nigdy 
dotąd. Wiele klubów wzmocniło się nowymi utytułowanymi zawodnikami m.in. członków Kadry 
Narodowej i Olimpijczyków, a z 1 Ligi awansowało czworo beniaminków, którzy z marszu weszli w 
role faworytów do walki o medale. Dodatkowym, z powodu bardzo silnego wiatru utrudnieniem było 
odwołanie popołudniowej sesji treningowej w piątek, co sprawiło, że załogi miały mniej czasu na 
rozpływanie się w silnowiatrowych warunkach zapowiadanych na kolejny dzień. 

Sobota rozpoczęła się od bardzo zmiennego w kierunku wiatru, który weryfikował umiejętności 
taktyczne wszystkich załóg. Dobrze, choć nie rewelacyjnie radzili sobie medaliści z poprzedniego 
sezonu, Balex YKP Gdynia, Yacht Club Gdańsk oraz Legia Warszawa. Świetny początek zanotowała 
załoga Pogoni Szczecin wzmocniona transferami przed tym sezonem. Z ekstraklasowych 
beniaminków tylko jedna załoga pływała zgodnie z oczekiwaniami. AZS AWFiS Gdańsk już po pięciu 
wyścigach objął prowadzenie w tabeli. YKP Szczecin, AZS WAT Warszawa i UKS Żeglarz Wrocław 
zaliczały lepsze i gorsze wyścigi, co plasowało ich w połowie tabeli. 

Na półmetku zmagań gdańska załoga AWF-u z Damianem Pietruszewskim za sterem prowadziła z 
przewagą trzech punktów. Blisko znajdowały się Yacht Club Gdańsk Igora Tarasiuka oraz Balex YKP 
Gdynia Rafała Sawickiego. Z pierwszego dnia nie mogły być zadowolone załogi Olsztyńskiego Klubu 
Żeglarskiego i Sztorm Grupy, które popłynęły poniżej swoich możliwości i znajdowały się w drugiej 
części tabeli. 

Niedziela przyniosła radykalną zmianę warunków. Tym razem załogi musiały się wykazać 
umiejętnościami szybkiego prowadzenia jachtu w słabym i zmiennym wietrze. Z tym najlepiej 
poradziły sobie załogi Olsztyńskiego Klubu Żeglarskiego ze sternikiem Filipem Ciszkiewiczem oraz 
Yacht Clubu Sopot, który przed sezonem wzmocnił swój skład sensacyjnym transferem Tytusa 
Butowskiego i Łukasza Machowskiego, młodzieżowych Mistrzów Świata klasy 49er. 

Każda z załóg znajdujących się w górze tabeli po pierwszym dniu zaliczyła w niedzielę słabsze wyścigi, 
ale największy spadek zanotował lider. AWFiS Gdańsk po miejscach kolejno 8, 7 i 6 spadł poza 
podium kończąc regaty na czwartym miejscu. W zamian za nich na podium zameldowała się Legia 
Warszawa, zostając brązowym medalistą rundy. O pierwszą pozycję do ostatniego wyścigu walczyli 
najwięksi faworyci. Finalnie to załoga Balex YKP Gdynia wyszła z tego pojedynku zwycięsko 
wygrywając w swoim ostatnim starcie. Czwarte miejsce Yacht Clubu Gdańsk spowodowało, że załoga 
Igora Tarasiuka zakończyła regaty na drugim miejscu z dwupunktową stratą do zwycięzcy. 
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Otwarcie sezonu nie przyniosło niespodziewanych rozstrzygnięć w strefie spadkowej. Znalazły się tam 
załogi, które wymieniały największą część składu i miały problemy ze zgraniem się w tak 
wymagających warunkach. Miasto Gliwice KW Garland, GGR Nowy Sztynort Osada Wolności, AZS 
Politechnika Gdańska oraz Odyssey Sailing Club to załogi, które w dalszej części sezonu będą musiały 
prawdopodobnie walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. 

Wyniki 1. rundy Ekstraklasy: 

1. Balex YKP Gdynia – 32 pkt 
2. Yacht Club Gdańsk – 30 pkt 
3. Legia Warszawa – 39 pkt 
4. AZS AWFiS Gdańsk – 41 pkt 
5. YKP Szczecin – 47 pkt 
6. UKS Żeglarz Wrocław – 50 pkt 
7. AZS WAT Warszawa – 51 pkt 
8. Olsztyński Klub Żeglarski – 52 pkt 
9. Pogoń Szczecin – 52 pkt 
10. KS Iskra AMW Gdynia – 54 pkt 
11. Sztorm Grupa – 55 pkt 
12. Yacht Club Sopot – 60 pkt 
13. Yacht Club Białołęka – 62 pkt 
14. Sport Vita Ski&Sail – 63 pkt 
15. Miasto Gliwice KW Garland – 69 pkt 
16. Giżycka Grupa Regatowa Nowy Sztynort Osada Wolności – 71 pkt 
17. AZS Politechnika Gdańska – 79 pkt 
18. Odyssey Sailing Club – 80 pkt 

Kolejna runda ekstraklasy odbędzie się 9 i 10 lipca w Gdyni, natomiast w najbliższy weekend 
rozpocznie swoje zmagania 1 liga, analogicznie do ekstraklasy również w Sopocie. 

Przebieg wyścigów był transmitowany na żywo na YouTube. Transmisja, studia przed i po regatach 
są publikowane na Żeglarskim Kanale Sportowym OCS: 
https://www.youtube.com/c/OCSŻeglarskiKanałSportowy 

Kibice mogli też śledzić pozycje jachtów, przebieg każdego wyścigu i wyniki regat na platformie SAP 
Sailing pod linkiem: 
https://polishleague2022.sapsailing.com/gwt/Home.html#/event/:eventId=5c27eef8-fb23-409e-
b920-97dd42ca7407 

Wszystkie informacje i linki można znaleźć na oficjalnej stronie Ligi: www.ligazeglarska.pl 

Sponsorami Głównymi Ligi są: WNM Group, Euvic, Nissan, Efaflex, Yachting Paradise. 
Gospodarz: Miasto Sopot. 
Partnerami Ligi są: Magic Marine, Odyssey Dealer Group, Solbud Development, Bryt Sails, SAP 
Sailing, Harken, Garmin, RS Sailing, FlotaOnline. 
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Organizatorami Polskiej Ligi Żeglarskiej są MT Partners i Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego przy 
współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego, Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego i YKP Szczecin. 

#plz #ligazeglarska #ocs 
 
Kontakt do organizatorów: 
Mail: info@ligazeglarska.pl 
www.ligazeglarska.pl 
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