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Kolejny rozdzia! po"wi#c# istotnemu zagadnieniu, jakim jest planowanie podró$y. Zanim 
jednak b#dziesz móg! robi% to efektywnie, musisz przyswoi% podstawy strategii nawigacyjnej.

O WIATR, PR!D, DZIE" I NOC 
W wi#kszo"ci przypadków linia prosta dla jachtu $aglowego nie oznacza wcale najszybszej tra-

sy pomi#dzy dwoma punktami. Je"li halsujesz, to najwa$niejsze jest wykonywanie zwrotów przez 
sztag w&dobrym momencie. Przy $egludze baksztagiem zmiana kierunku wiatru mo$e zadzia!a% 
na twoj' korzy"% lub wprost przeciwnie, zale$y od pozycji, z&której startujesz. Czasem op!aca si# 
przep!yn'% na silniku przez obszar, gdzie wyst#puje bystrze pr'du. W&innych przypadkach nap#d 
mo$e by% bez znaczenia. (wiat!o dzienne i&ciemno"% w&nocy, wschód i&zachód Ksi#$yca mog' 
wp!yn'% w&znacz'cym stopniu na twoje plany. Lista czynników mo$e by% d!u$sza. Najwa$niejsze 
rozwa$ania strategiczne i&taktyczne przedstawiam poni$ej. 

O ZMIANY WIATRU 
Gdy spodziewasz si# zmiany kierunku wiatru, musisz si# zastanowi%, jaki wp!yw b#dzie ona 

mia!a na pozostanie jachtu na kursie bezpo"rednim do celu. Je"li p!yniesz ostrym bajdewin-
dem, a&odkr#tka wiatru da ci wi#cej swobody, to "wietnie. Je$eli natomiast wiatr skr#ci ci prosto 
w& dziób, postaraj si# uzyska% jak najwi#ksz' wysoko"% przed jego zmian'. Pop!y) mocno na 
wiatr od za!o$onej docelowej linii COG. Dostosowuj kurs do zmieniaj'cego si# kierunku wiatru, 
a$ ten si# ustabilizuje (rys. 21.1). Nie powiniene" ryzykowa% luzowania szotów, o& ile nie jeste" 
pewien, $e znajdziesz si# wy$ej wzgl#dem wiatru w&stosunku do celu podró$y. *eglarz kieruj'cy 
si# instynktem zawsze utrzymuje miejsce docelowe po zawietrznej, a&wiatr przed trawersem. Je"li 
masz w'tpliwo"ci, p!y) ostrzej.

Podobna sytuacja zachodzi, gdy spodziewasz si# zmiany kierunku wiatru, w&wyniku której 
znajdziesz si# w&fordewindzie. Nikt nie chce p!ywa% fordewindem, wi#c postaraj si# dostosowa% 
swoj' pozycj#, aby po zmianie kierunku wiatru móc $eglowa% baksztagiem.
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Z Rys. 21.1 Przewidywane zmiany kierunku wiatru.

O HALSOWANIE NA WODACH BEZ PR!DÓW
Halsowanie mo!e sprawia" przyjemno#", je#li odbywa si$ w%s&oneczne niedzielne popo&udnie, 

pod pe&nymi !aglami, w%stabilnym przechyle i%z niewielkim tylko oporem na rumplu. 
Co natomiast, je#li musia&by# !eglowa" pod silny, po&udniowo-zachodni wiatr do domu na 

Cape Cod z%Nowej Szkocji i%to w%ko'cówce rejsu? Albo je#li mia&by# do pokonania 70 mil pod 
pasat z% Wysp Dziewiczych na Saint Martin? Lub pod z&owrogi pó&nocny wiatr, gdy startujesz 
z%Cherbourga na Wyspy Brytyjskie przez 60 mil silnego zafalowania na Kanale Angielskim? Nie 
ma w%tym nic przyjemnego, podobnie jak w%!adnej halsówce przy wietrze powy!ej 5°B.

Umiej$tno#" zminimalizowania dyskomfortu zwi(zanego z%!eglowaniem na wiatr to #wiadec-
two wysokiego poziomu sztuki !eglarskiej. Dawniej !eglarze mówili o%„wypracowywaniu jachtem 
drogi na wiatr”. Teraz skupiamy si$ raczej na k(tach martwych i%VMG (ang. velocity made good, 
czyli szybko#" zbli!ania si$ do celu mierzona po linii prostej). Sprawno#" wspó&czesnych jachtów 
w%!egludze na wiatr jest radykalnie lepsza od jednostek, na których zmagali si$ z%!ywio&em dawni 
!eglarze, tote! mamy tendencj$ do skupiania si$ na niej, zapominaj(c o% subtelnych aspektach 
taktycznych halsowania. W%czasach gdy jachty z%trudem osi(ga&y k(t 55° do wiatru, a%poprawka 
na wiatr wynosi&a co najmniej 10°, ludzie morza stali si$ ekspertami w%!egludze na wiatr, jako !e 
sp$dzali na tym bardzo du!o czasu. Je#li wspó&czesny jacht turystyczny by&by prowadzony z%na-
ciskiem na sytuacj$ strategiczn(, da&oby si$ przy stosunkowo niewielkiej pracy pokona" nawet 
najgorzej zapowiadaj(c( si$ halsówk$.

O PREFEROWANY HALS 
Je#li wiatr wia&by nieustannie z% jednego kierunku, !eglowania na wiar nie nazywaliby#my 

sztuk(. Móg&by# zrobi" tyle zwrotów, ile by# chcia&, a! w%ko'cu da&by# rad$ obra" kurs na port 
macierzysty. Na szcz$#cie wiatr niemal nigdy si$ tak nie zachowuje. Delikatnie zmienia k(t, nawet 
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je!li ogólny kierunek pozostaje bez zmian. Na wi"kszo!ci akwenów radykalne zmiany kierunku 
wyst"puj# od czasu do czasu. Dobry $eglarz potra% obróci& te zmiany na swoj# korzy!&.

Sekret skutecznego halsowania to d#$enie do pozostawania na preferowanym halsie. Wiatr 
rzadko kiedy wieje centralnie w'dziób od destynacji, nawet je!li si" tak wydaje. Je$eli wi"c tak 
si" zdarzy, to nie potrwa to d(ugo. Na jednym halsie niemal zawsze b"dziesz w'stanie zbli$y& si" 
bardziej do celu ni$ na drugim. O'ile pozostaniesz na preferowanym halsie do momentu, a$ znaj-
dziesz si" dok(adnie pod wiatr od punktu docelowego, mo$esz zawsze skorzysta& z'pojawiaj#cej 
si" odkr"tki.

O NIESPODZIEWANE ZMIANY  
 KIERUNKU WIATRU 

Je!li nie jeste! wy$ej wzgl"dem wiatru od pierwotnego kursu, to ka$da zmiana kierunku 
wiatru zmienia twoje ustawienie. Zawsze gdy wiatr odkr"ca, musisz oceni& swoj# pozycj", maj#c 
w'pami"ci, $e celem jest pozostawanie na preferowanym halsie tak d(ugo, jak si" da. Za(ó$my, 
$e na tym w(a!nie halsie jeste!, jak na rys. 21.2a, a'wiatr skr"ca przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. Mo$esz p(yn#& ostrzej, a'hals jest jeszcze bardziej korzystny. Zrób z'tego u$ytek, pilnuj#c, 
aby jacht p(yn#( tak szybko, jak pozwalaj# na to warunki.

Jednostka na rys. 21.2b zosta(a zepchni"ta z'kursu przez zmian" wiatru zgodnie z'ruchem 
wskazówek zegara. Znajdowa(a si" na preferowanym halsie, ale musia(a zmieni& kurs na tak daleki 
od punktu docelowego. Dlatego bardziej op(aca(oby jej si" wykona& natychmiast zwrot przez sztag 
i'w ten sposób przej!& na hals, który skuteczniej doprowadzi j# bli$ej celu. Post"puj w'ten sposób 
przy zmianach wiatru, a'twoje halsy b"d# wydajnie zbli$a& ci" do celu.

Je!li wci#$ masz przed sob# znacz#c# odleg(o!& do pokonania, najgorszym b("dem jest po-
zostawanie na mniej korzystnym halsie a$ do momentu znalezienia si" punktu docelowego na 
trawersie, w'nadziei $e kolejny hals poprowadzi ju$ bezpo!rednio do domu.

Je$eli na koniec mniej korzystnego halsu wiatr si" zmieni i'b"dziesz móg( p(yn#& ostrzej, do-
tychczasowy preferowany hals, na który tak czeka(e!, straci swoje atrybuty. Przy zmianie kierunku 
wiatru zmuszaj#cej ci" do odpadania po zwrocie przez sztag dotrzesz do portu jednym kursem 
i'to z'u!miechem zwyci"zcy na twarzy, ale skoro tematem s# niespodziewane zmiany kierunku 
wiatru, to szanse na sukces s# pó( na pó(. Nie jest to zadowalaj#ce, ale w'odwodzie masz rozwi#-
zanie daj#ce wi"ksz# pewno!&. 

Przy kierunku wiatru wiej#cego bezpo!rednio od miejsca docelowego, najbezpieczniej jest 
zaplanowa& d(ug# halsówk" w'obr"bie kraw"dzi sto$ka. Musisz narysowa& kurs COG do portu 
na mapie, a'nast"pnie po obu jego stronach zaznaczy& lub wyobrazi& sobie linie pod k#tem 5°. 
Gdy odp(yniesz od COG do kraw"dzi sto$ka, powiniene! zrobi& zwrot, pop(yn#& w'stron" drugiej 
kraw"dzi sto$ka i'tak dalej, o'ile w'mi"dzyczasie nie zmieni si" kierunek wiatru. Je!li tak w(a!nie 
si" stanie, oce) sytuacj" z'bie$#cej pozycji i'zobacz, który hals jest wówczas korzystniejszy.

Je!li halsujesz do celu znajduj#cego si" bezpo!rednio pod wiatr, ka$da jego odkr"tka jest korzyst-
na, o'ile w'tym czasie znajdujesz si" w'pobli$u COG. Je!li jeste! bli$ej kraw"dzi sto$ka, zmiana kie-
runku wiatru mo$e by& przepustk# do wygranej, ale równie dobrze mo$e pogrzeba& twoje nadzieje. 
Pozostawanie wewn#trz sto$ka daje ci dobr# pozycj" strategiczn# niezale$nie od tego, co si" stanie.
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O PROGNOZOWANE ZMIANY  
 KIERUNKU WIATRU 

Je!eli chwilowo !aden hals nie jest preferowany, ale oczekujesz zmiany kierunku wiatru w"jed-
n# lub drug# stron$ od bezpo%redniego COG, to dopilnuj, aby% znalaz& si$ w"miejscu, sk#d po 
odkr$tce wiatru znajdziesz si$ z"kolei na korzystnym kursie. Zanim to nast#pi, b$dziesz !eglowa& 
halsem niekorzystnym, ale zwrot przez sztag po przej%ciu wiatru na nowy kierunek ustawi ci$ 
na dobrej strategicznie pozycji. Mo!e nawet uda ci si$ dop&yn#' do celu jednym halsem, tak jak 
jachtowi s/y Prudence na rys. 21.3.

Jacht s/y Arrogance zignorowa& prognozowan# odkr$tk$ wiatru i"kiedy nast#pi&a, znalaz& si$ 
na niekorzystnej pozycji wzgl$dem linii COG. Za swoje winy za&oga musi odpokutowa' d&ug# 
halsówk# centralnie pod wiatr i"patrzeniem, jak s/y Prudence g&adko p&ynie do celu. Oba jachty 
przep&yn$&y dok&adnie taki sam dystans od startu do momentu zmiany wiatru.

O HALSOWANIE PRZY  
 PR!DZIE POPRZECZNYM 

Je!eli podczas halsowania masz do czynienia tak!e z" pr#dem, to wcale nie jest oczywiste, 
który hals jest korzystniejszy. Przy za&o!eniu, !e wiatr wieje centralnie od punktu docelowego, a"w 

Z Rys. 21.2 Niespodziewana zmiana kierunku wiatru.

a

b

Zmiana kierunku wiatru pozwalaj!ca p"yn!# 
ostrzej dotychczasowym halsem.
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Zmiana kierunku wiatru mo$e sprawi#,  
$e wi%cej wysoko&ci zyskasz, zmieniaj!c hals.
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poprzek bezpo!redniej linii COG p"ynie pr#d, wygrywa hals, przy którym pr#d dzia"a na twoj# 
zawietrzn# burt$. Pr#d pcha ci$ wówczas na nawietrzn# i%utrzymuje bli&ej linii COG, wi$c nie 
tylko szybciej zbli&asz si$ do celu, ale jeste! na lepszej strategicznie pozycji w%razie nieoczekiwanej 
odkr$tki wiatru. 

O HALSOWANIE PRZY POPRZECZNYM  
 PR!DZIE P"YWOWYM 

Pr#d p"ywowy zosta" tu odró&niony od sta"ego pr#du morskiego, poniewa& co jaki! czas zda-
rza mu si$ zmieni' kierunek. Standardowy p"yw pó"dobowy zawiera sze!ciogodzinne przyp"ywy 
i%odp"ywy. Je!li zamierzasz zako(czy' halsowanie przed zmian# p"ywu, mo&esz traktowa' pr#d 
p"ywowy jak sta"y pr#d morski opisany powy&ej. Je&eli zmieni si$ p"yw, a%wraz z%nim kierunek 
pr#du, raz lub kilka razy w%trakcie przelotu, mo&esz to wykorzysta', je&eli zaplanujesz halsy tak, 
aby mie' pr#d zawsze po zawietrznej burcie przed trawersem. 

Omówili!my ju&, jak spychaj#cy ci$ na nawietrzn# pr#d b$dzie zbli&a" jacht do bezpo!redniej 
linii COG. Je&eli b$dziesz zmienia" hals wraz z%odkr$tk# pr#du, to b$dziesz przez ca"y czas mak-
symalnie blisko najkrótszej drogi do celu. To jednak nie wyczerpuje zalet pr#dów p"ywowych. 
Je&eli pr#d dzia"a na jacht po zawietrznej przed trawersem, to poruszasz si$ wzgl$dem wiatru 
pozornego, który – co zaskakuj#ce dla niewtajemniczonych – pozwala na kierowanie dziobu  
kilka stopni bli&ej do celu (rys. 21.4).

Dzia"a to tak: je!li zatrzyma"by! jacht, zrzuci" &agle i%wy"#czy" wiatr, dryfowa"by! z%pr#dem 
w%kierunku prostopad"ym do linii COG. Gdy przesuwa"by! si$ przez stoj#ce powietrze, czu"by! 

Fig 21.3  Anticipated wind shifts.  
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wiatr w!asny z"kierunku przeciwnego ni# pr$d, ale o"tej samej warto%ci – za!ó#my 3 w&z!y. To jest  
w!a%nie „wiatr pr$dowy” (ang. tide wind).

Teraz mo#esz w!$czy' wiatr i"ruszy' pod #aglami. Wiatr, który czujesz na pok!adzie, jest wy-
nikiem dzia!ania dwóch sk!adowych. Jedn$ jest wynikaj$cy z"ruchu pod #aglami wiatr pozorny, 
do którego przeci&tny jacht turystyczny powinien móc p!yn$' pod k$tem oko!o 30°, a"drug$ wiatr 
pr$dowy o"pr&dko%ci 3 w&z!ów. 

Pr$d oddzia!uje na zawietrzn$ cz&%' dziobow$ burty, tak wi&c wiatr pr$dowy dzia!a na na-
wietrzn$ cz&%' burty za trawersem i"st$d wiatr pozorny odczuwany jest jako pe!niejszy, umo#li-
wiaj$c #eglug& pod mniejszym k$tem do kierunku wiatru rzeczywistego.

Je#eli wiatr pozorny ma 13,5 w&z!a, z"czego 3 w&z!y to wiatr pr$dowy, to jego wp!yw na osta-
teczny kierunek wiatru pozornego b&dzie znaczny. (adna zmiana kierunku wiatru pozornego nie 
zmieni tego, jak ostro do wiatru mo#e p!yn$' twój jacht – tutaj, dzi&ki wykorzystaniu dzia!ania 
pr$du, nie tylko wp!yn$!e% na zmian& kierunku wiatru, ale te# znacznie szybciej zbli#asz si& do 
celu. Nie lekcewa# pr$du, nawet je%li jego pr&dko%' wynosi tyko 1 w&ze!. Nawet najdrobniejsza po- 
moc jest wa#na przy d!ugim halsowaniu.

S!awni skiperzy wygrywaj$ regaty, korzystaj$c w!a%nie z"tych starych, sprawdzonych metod. 
To nic nowego. Dobrzy kapitanowie kliprów stosowali je w"latach pi&'dziesi$tych XVIII wieku. 
Rybacy wracaj$cy z" po!owu do domu robili zwrot przez sztag przy ka#dej znacznej zmianie 
kierunku wiatru, a"po!awiacz ostryg przecinaj$cy zatok& w"drodze na miejsce pracy za wszelk$ 
cen& chcia! mie' pr$d od zawietrznej. Korzystanie z"opisanych metod op!aca si& ka#dej jednostce 
#egluj$cej po morzu. Przedstawi!em je tak szczegó!owo, poniewa# koniec ko)ców nikt nie lubi 
halsowa' d!u#ej, ni# jest to naprawd& konieczne.

 

Fig 21.4  The Leebow E!ect on apparent wind. 

Z Rys. 21.4 Wp!yw pr"du z#zawietrznej na wiatr pozorny.

Wiatr pozorny 
(brak pr!du)

PR"D

Wektor wiatru 
pr!dowego

Wektor wiatru 
pr!dowego  
ma przeciwny 
zwrot do  
wektora pr!du.

Wypadkowa 

wiatru pozornego
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O „HALSOWANIE” Z WIATREM 
Dla wielu osób !eglowanie fordewindem po morzu jest symbolem jednej z"najbardziej nie-

przyjemnych w"!yciu czynno#ci. P$yni%cie z"genu& na wytyku w"pi%kny letni wieczór, gdy jeste#my 
os$oni%ci brzegiem wyspy, mo!e by' w"porz&dku, ale robienie tego samego na pe$nym morzu to 
ju! zupe$nie inna rzeczywisto#'. Nie chodzi tu tylko o"(zyczn& trudno#' operowania drzewcem 
na fordeku, ale g$ównie o"to, !e !eglowanie w"fordewindzie jest powolne i"niekomfortowe. 

Jacht ta)czy na falach bez chwili stabilizacji w"przechyle, poniewa! na takielunek nie dzia$aj& 
si$y, które by to zapewnia$y. Ma$a pr%dko#' jest spowodowana tym, !e przy wietrze o"sile poni!ej 
4°B ruch jednostki zmniejsza wiatr pozorny w"takim stopniu, !e ten ju! praktycznie nie dzia$a 
nap%dzaj&co.

Fordewind mo!e by' udr%k& dla !eglarza, za to baksztag jest szybki, wygodny i"bezpieczny. 
Dlaczego w" takim razie wiatr zawsze wieje centralnie od rufy? Prawo Murphy’ego, nic wi%cej. 
Niedola jest cz%#ci& !ycia !eglarza, ale nie ma powodu podupada' na duchu. Je#li nie mo!esz 
wytrzyma' !eglugi fordewindem, dlaczego nie zmieni' kursu na wygodniejszy? Nie kieruj dziobu 
dok$adnie z"wiatrem, nawet je#li pokusa jest znaczna. Wyostrz o"tyle, ile jest niezb%dne, aby !eglu-
ga sta$a si% p$ynna, i"tak przemierz po$ow% dziel&cej ci% od celu odleg$o#ci. Zrób zwrot przez ruf% 
i"ustaw jacht w"baksztagu drugiego halsu na pozosta$& cz%#' trasy. Przy wiatrach s$abych i"umiar-
kowanych zyskasz dzi%ki temu pewnie jaki# w%ze$ pr%dko#ci, wi%c pomijaj&c kwesti% komfortu, 
nie b%dziesz raczej stratny pod k&tem czasu podró!y. Oto typowy przyk$ad: 

Przelot o" d$ugo#ci 60 mil pokonany w" fordewindzie z" pr%dko#ci& 5" w%z$ów to 12 godzin 
!eglugi. Wyostrzenie o"30° spowoduje zwi%kszenie odleg$o#ci do 70 mil. Je!eli pr%dko#' jachtu 
wzro#nie o"1 w%ze$, to czas potrzebny na pokonanie trasy nie wzro#nie. Je!eli oka!e si%, !e 30° to 
za ma$o na uzyskanie wydajnego baksztagu, zamiast tego wyostrz 40°. Dystans wzro#nie o"18,5 
mili. Na podró! potrzebujesz teraz 13 godzin zamiast 12, ale jak wspania$e czeka ci% !eglowanie! 
Nie jeste# na regatach, wi%c o"ile nie #pieszysz si% na konkretny p$yw, czemu mia$by# nie umili' 
sobie !eglugi? 

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: VMG (Velocity Made Good)
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¿�Â�æĉĄ�Â³�¿ æí�íþÔ¿�ª�ÂíĄ�ĉÌĄ�ßâÓ«â æ�þН¿ «Ó�Â³ âòÌÂòϚ�¿�Â�âÔþÌ³ Č�ßÓ���ËÌ³ ¿�³æíÓíÌ �
ß�â�Ë íâĄ�þНßÓæí��³��³ Č�� ¿�ßâ©�ÂÓç�³�Ì����Ì Ë�ϲ]J&ϳϟ�9 Č Å³�Ì³ �ËÓČ æĉ�ĉ� �Ą�Óþ��Ϛ�
ÂíÔâĄ�°�Åæ�¿ æí�ÂÓâĉĄæíÌ³ ¿æĉĄϚ�æßÔ¿âĉ�Ì��þĄçþ³ íÅ��ĉ�³НĉâÔ��ĉþâÓí�ßâĉ ĉ�æĉí�«ϟ�9 çÅ³�sC&�æ³©�
ßÓßâ�þ³Ϛ�ĉÓæí�Í�Ì��ÌÓþĄË�°�Åæ³ ϟ�tНßâĉ �³þÌĄË�â�ĉ³ �þâÔ��Ì��æí�âĄϟ�
sC&�ßâĉĄ��¿ �æ³©�í�ÂČ �ßÓ��ĉ�æ�°�ÅæÓþ�Ì³��ßâĉĄ�ßâ��ĉ³ �ßÓßâĉ �ĉÌĄËϟ�9 çÅ³�í Ì�¿ æí�
æßâĉĄ¿�¿��ĄϚ�íÓ�ßâ©�ÂÓç��Ì����Ì Ë�ËÓČ �æ³©�þĄ��þ���ÓНþ³ Å �þ³©Âæĉ��Ì³Č�âĉ �ĉĄþ³æí��
ßâ©�ÂÓç���Ó�� Åò�ϲsC&ϳϚ�þ³©��æßâ�þ�Ċ�íÓϚ�ĉ�Ì³Ë�Óæĉ��ò¿ æĉ��c�ϟ�
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Z Nawet najdok!adniejszy plan podró"y czasem wymaga zmody#kowania ju" na morzu, ze wzgl$du na 
rozwój wydarze%.

Planowanie podró!y to kluczowy warunek powodzenia rejsu. Zanim zosta"em instruktorem 
!eglarstwa, nie mia"em poj#cia, !e to zagadnienie stanowi osobny przedmiot. Po prostu plano-
wa"em i$ju!. Wiele lat zaj#"a mi nauka, jak planowa% rejs, by przed wyp"yni#ciem o$niczym nie 
zapomnie%. Obecnie planowanie podró!y jest wymogiem prawnym, chocia! nie wiadomo jeszcze, 
do jakiego stopnia w"adze planuj& to kontrolowa% (2014).

Skiperowi, który 'le zaplanowa" podró!, b#dzie permanentnie towarzyszy" pech. Silne pr&dy 
b#d& znosi% go w$stron# brzegu, a$wiar zawsze b#dzie zmienia" kierunek na niekorzystny. Po zga(- 
ni#ciu wiatru oka!e si#, !e paliwa na jachcie jest zdecydowanie za ma"o, a$przed zako)czeniem 
rejsu za"oga sp#dzi rozhu(tan& noc na nieos"oni#tym kotwicowisku, bo spó'nili(cie si# na p"yw 
w$g"ówkach portu o$20 minut.
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Planowanie podró!y po akwenie, który dobrze znasz, mo!e sprowadza" si# do krótkiego 
zerkni#cia w$tablice p%ywu i$przeliczenia w$pami#ci odleg%o&ci do pokonania oraz prawdopo-
dobnej pr#dko&ci jachtu nad dnem. Przygotowanie do odbycia podobnego rejsu przy niezna-
nym wybrze!u mo!e zabra" nawet ponad godzin#, poniewa! wymaga dok%adnej analizy sze-
regu map, sprawdzenia prognoz pogody, rozwa!enia planu, gdy nie zd'!ymy do konkretnego 
miejsca przed odwróceniem si# pr'du itd.

Nie zawsze jest %atwo zdecydowa", jak dok%adny powinien by" plan, ale zawsze nale!y unika" 
zbyt sztywnych za%o!e(. Nawigujemy po wyboistej powierzchni morza, które nie zawsze jest prze-
widywalne. Nawet jednostki motorowe cz#sto musz' mody)kowa" plany ze wzgl#du na bie!'cy 
rozwój wydarze(. Szanse, !e jacht !aglowy zostanie doprowadzony do celu za%o!onym wcze&niej 
kursem dok%adnie na czas, s' realnie niewielkie. Z tego powodu lepiej podczas planowania zapo-
zna" si# z$szerszym spektrum zagadnie(, na przyk%ad z$rozk%adem pr'dów oraz z$niezmiennymi 
faktami, takimi jak godzina ostatniego otwarcia &luzy, ani!eli pracowicie i szczegó%owo wyznacza" 
kursy, których w$rzeczywisto&ci mo!e nie da" si# utrzyma" lub które mog' okaza" si# nieadekwat-
ne. Miar' kwali)kacji !eglarza jest tu zdolno&" patrzenia na ca%okszta%t sytuacji, wy%apanie danych 
niezb#dnych na ka!dym kolejnym etapie i$pozyskanie ich z$dost#pnych *róde%.

Z uwagi na ró!ne rodzaje materia%ów *ród%owych niektóre aspekty planowania podró!y 
mog' by" opracowane nawet kilka tygodni wcze&niej, je&li skiper tak woli. Inne natomiast 
nale!y rozwa!y" dziesi#" minut przed oddaniem cum. Tematy do przemy&lenia s' nieodzow-
nie dyktowane przez okoliczno&ci. Teraz opisz# kilka wa!nych zagadnie(, które trzeba wzi'" 
pod uwag#. 

O MAPY I ODLEG!O"CI 
Pierwsze, na czym trzeba si# skupi", to mapa na przelot. Najlepiej by%oby mie" tak', na której 

znajdowa%by si# zarówno punkt startu, jak i$miejsce docelowe. Na podstawie tej mapy sformu%u-
jesz plan podró!y i$na niej b#dziesz odmierza" ró!ne odleg%o&ci w$celu sprawdzenia, czy np. dany 
odcinek mo!na pokona" w$czasie jednego p%ywu, czy podczas dwóch lub wi#cej, w$spodziewa-
nych warunkach pogodowych. 

Gdy ju! zbierzesz niezb#dne informacje, musisz si# zastanowi", czy mapa podstawowa jest 
wystarczaj'co szczegó%owa, aby móc na niej prowadzi" bezpieczn' nawigacj#. Cz#sto okazuje si#, 
!e na pocz'tku i$na ko(cu podró!y konieczna jest mapa w$wi#kszej skali, co nie zmienia faktu, !e 
na trasie równie! mog' znale*" si# skomplikowane nawigacyjnie momenty.

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: Ksi#gi locji

�Ó�â��ÅÓ�¿��Č «Å�âæÂ��¿ æí�Ì�ß³æ�Ì��ßâĉ ĉ�Č «Å�âĉ���Å��Č «Å�âĉĄϟ�c�Â��ßò�Å³Â��¿��þ�âí��¿ æí�
þ³©� ¿�Ì³Č�âÔþÌÓþ�ČÌ³Â�¿ ¿��³©Č�âò�þНæí�Å³�Ì³ â�ĉ þÌ ¿��Ó�òČĄíÂò�Ì��æí�íÂ��°ϟ�D�¿Å ßæĉ��¿�ÂÓç��
Óª âíò¿��ÅÓ�¿ ���Ë³â�ÅíĄ�V³ÅÓíæ�Ђ�ĉ�þ³ â�¿��âĉ í ÅÌ Ϛ�æĉ�ĉ «ÔÊÓþ �³ÌªÓâË��¿ ��ÓíĄ�ĉ�� �â ¿ÓÌÔþ�
ßâĉĄ�âĉ ČÌĄ�°�³Нß ÊÌÓËÓâæÂ³�°Ϛ�ßâ��ÔþϚ�ßÓ«Ó�ĄϚ��Нí�ÂČ �þæĉĄæíÂ³ «ÓϚ��Ó�ßâĉĄ�°Ó�ĉ³��³��Ó�«ÊÓþĄϚ�
³НíÓ�ĉНÌ��þĄČÂ�ϟ�tНÅÓ�¿³�ßÓæĉòÂ�æĉ�Ì³ �íĄÅÂÓ���ÌĄ�°�Ì��í Ë�í�ßÓâíÔþ�ßÓ�ĉ�íÂÓþ «Ó�³НÂÓÍ�Óþ «Óϟ�
CÓČ æĉ�í�Ë�ĉÌ�Å Ċ��í�ÂČ �þ�ČÌ �³ÌªÓâË��¿ ��ÓíĄ�ĉ�� �íâ�æĄ�Ë³©�ĉĄ�Ì³Ë³ϟ
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Za!ó"my na przyk!ad, "e idealna trasa przelotu prowadzi w#pobli"u przybrze"nych, podwod-
nych ska!. Stoisz wtedy przed wyborem: mo"esz albo trzyma$ si% od nich w#du"ej odleg!o&ci, albo 
zainwestowa$ równowarto&$ kolejki drinków w#barze na dok!adn' map% tego rejonu. 

O ALTERNATYWNE PORTY DOCELOWE 
Istot' "eglowania turystycznego jest elastyczno&$. Wi%kszo&$ z#nas nie wyp!ywa w#morze za 

kar%, wi%c preferujemy ka"d' destynacj%, która oferuje bardziej obiecuj'c' perspektyw%. Je&li masz 
w'tpliwo&ci, czy uda ci si% do niej dop!yn'$ przed odwróceniem si% silnego pr'du, a#po zawietrz-
nej znajduje si% bli"szy o#kilka mil port, to warto zamieni$ 6 godzin demoralizuj'cego t!uczenia 
si% w#jednym miejscu pod pr'd na satysfakcjonuj'ce dotarcie do portu i#porz'dny odpoczynek 
w#nocy. Je&li ten wybór pozwoli ci zaoszcz%dzi$ sobie 5 mil wleczenia si% pod wiatr przy prze-
ciwnym pr'dzie, gdy ju" stanie si% jasne, "e do preferowanego portu nie zd'"ysz na korzystnym 
pr'dzie, satysfakcja b%dzie podwójna.

Z kolei je"eli sprawy maj' si% lepiej, ni" zak!ada!e&, a#jacht sunie po morzu w#promieniach 
s!o(ca, mo"esz nie mie$ ochoty zatrzymywa$ si% w#zak!adanym wcze&niej porcie docelowym. 
Przyzwoita przysta( 10 mil dalej pozwoli wykorzysta$ w#pe!ni tak rzadkie warunki "eglugowe.

Gdy trasa przelotu wiedzie blisko brzegu, a#pogoda budzi twoje obawy, sprawd), czy s' w#okolicy 
porty schronienia. Taki port nie musi nale"e$ do preferowanych portów docelowych, ale musi ofero-
wa$ mo"liwo&$ cumowania oraz pozwoli$ do niego bezpiecznie wej&$ przy kierunku wiatru, którego 
si% obawiasz. Je&li masz co do tego jakiekolwiek w'tpliwo&ci, sprawd), co jest napisane w#locji. 

O WAYPOINTY 
Je"eli u"ywasz waypointów na GPS–ie, to teraz przyszed! czas na decyzj% co do ich roz-

mieszczenia. Gdy wybierzesz ich lokalizacj% i#wprowadzisz dane do GPS–u, nanie& podawane 
przez urz'dzenie wspó!rz%dne z# powrotem na map%. W# ten sposób sprawdzisz, czy wszystko 
jest poprawnie. Beztroskie programowanie waypointów to g!ówna przyczyna spowodowanych 
przez GPS wypadków morskich. Tylko dok!adne przeanalizowanie mapy pod k'tem konkretnej 
podró"y pozwoli zdecydowa$, gdzie wygodnie b%dzie umie&ci$ waypointy. Czasem op!aca si% 
ustawi$ waypoint w# miejscu, gdzie sko(czymy prowadzenie nawigacji pilotowej i# ruszymy na 
otwarte morze. Dobrze jest te" mie$ waypoint w#punkcie docelowym. Inne waypointy mog' sta$ 
w#miejscach zbli"enia si% do l'du lub mielizn na trasie rejsu.

Mimo "e waypointy powinny by$ punktami wykorzystywanymi w#realnej nawigacji, mo"esz 
czasem wstawi$ waypoint w#strategicznym miejscu, aby da$ za!odze psychologiczn' motywacj%. 
To pocieszaj'ce, gdy skiper mówi: „Nie jest &wietnie, ale za pó! godziny dotrzemy do Punktu 
Cierpienia, który le"y w#dwóch trzecich odleg!o&ci naszej trasy, wi%c stamt'd ju" pójdzie z#górki”.

O SPISY WAYPOINTÓW 
Wiele miejsc zde*niowano za pomoc' p!awy, stawy lub innej konstrukcji &wietlnej, której 

koordynaty s' podane w#almanachach, przewodnikach "eglarskich lub w#spisach waypointów, 
sk'd mo"esz wprowadzi$ je bezpo&rednio do GPS –u. Mo"e to by$ istotne tam, gdzie potrzebna 
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jest bardzo du!a dok"adno#$, na przyk"ad w%miejscu, gdzie nakres za pomoc& o"ówka i%przeno-
#nika si' zwyczajnie nie zmie#ci, b&d( tam, gdzie na ekranie radaru wida$ wiele ech, z%których ty 
chcesz wy"owi$ konkretn& p"aw'. 

Cz'sto tak du!a precyzja jest bezzasadna. W%okoliczno#ciach niewpisuj&cych si' w%wymienione 
powy!ej, rzadko korzystam ze znajduj&cych si' w%spisach waypointów w%trakcie przelotu, poniewa! 
wol' wykonywa$ zwroty w%pewnej odleg"o#ci od oznaczonych na mapie miejsc. Kierowanie jachtu 
bezpo#rednio na abstrakcyjn& pozycj', któr& wybra"e# w%jakim# konkretnym celu, jest proste. Próba 
znalezienia si' w%odpowiedniej odleg"o#ci z%uwzgl'dnieniem marginesu bezpiecze)stwa na pr&d od 
waypointu wyznaczonego przez kogo# innego, mo!e by$ bardziej skomplikowana. Nawet waypoint 
w%miejscu docelowym czasem lepiej jest wyznaczy$ mil' wy!ej wzgl'dem falochronu. Zawsze mo-
!esz zmieni$ ustawienia w%pobli!u celu, gdy b'dzie jasne, !e wyrobisz si' w%g"ówki.

Kolejny powód, aby pozycje waypointów wybiera$ samodzielnie, to ryzyko, !e w%ksi&!ce jest 
b"&d. Mimo !e twórcy almanachu to prawdopodobnie najbardziej dociekliwi ludzie na naszej 
planecie, to jako autor popularnej locji wiem, !e ka!demu zdarza si' pope"ni$ b"&d. S"awny b"&d, 
który pojawi" si' pewnego roku w%almanachu dla Morza Irlandzkiego, móg" z%pewno#ci& dopro-
wadzi$ do klasycznych pomy"ek nawigacyjnych. Dlatego w"a#nie musisz zawsze sprawdza$ dwa 
razy – jeste# to sobie winien. Poza tym samodzielne wyznaczanie waypointów rozwija umiej't-
no#ci wyznaczania pozycji z%koordynatów na mapie. 

O PLANOWANIE PODRÓ!Y NA PLOTERZE
Problem, który dotyczy ploterów traktowanych jako podstawowe narz'dzie do prowadzenia 

nawigacji, jest taki, !e w% wielu przypadkach s& one dalekie od idea"u pod k&tem planowania 
podró!y. Lepiej nadaje si' do tego komputer z%odpowiedniej wielko#ci ekranem, który obs"uguje 
mapy rastrowe, poniewa! w takim uk"adzie widzisz wszystko, co mapa ma do zaoferowania. 
Je#li potrzebujesz mapy ogólnej, pogl&dowej, wystarczy oddali$ obraz, by przed sob& mie$ od-
powiednik mapy papierowej. Minus mapy wektorowej, któr& przybli!asz, oddalasz i%przesuwasz, 
to pojawianie si' i%znikanie danych. Najprawdopodobniej twórca oprogramowania nie nale!a" 
do kartografów takiego kalibru, jakich zatrudnia Admiralicja do tworzenia map papierowych 
i% rastrowych. Przy mapach wektorowych ju! na etapie planowania mo!na pomin&$ istotne 
szczegó"y, chyba !e przybli!y si' i%obejrzy ka!dy milimetr trasy. Rzadko kiedy jest to realne, a%na 
pewno niepraktyczne, poniewa! trzeba by sprawdzi$ równie!, co dzieje si' po obu stronach linii 
kursu. Pytanie brzmi, na jak& odleg"o#$? Dlatego w"a#nie planuj&c przelot na mapie wektorowej, 
bezpieczniej jest podeprze$ si' map& papierow&.

Ruty 
Wszystkie odbiorniki GPS s& wyposa!one w% funkcj' "&czenia waypointów w% jedn& tras'. 

Gdy jacht mija waypoint, urz&dzenie automatycznie podaje kurs i%odleg"o#$ do kolejnego, a! do 
dop"yni'cia do celu. 

Ruta to #wietne rozwi&zanie, gdy w%krótkim czasie nast'puj& po sobie cz'ste zmiany kursu. 
Klasycznym przyk"adem jest !egluga mi'dzy ska"ami w%Chenal du Four na pó"nocno-zachodnim 
wybrze!u Francji. Jest to 12 mil na pr&dzie, gdzie istotne, cho$ niewielkie zmiany kursu wyst'puj& 
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bodaj!e sze"# razy, a$cz%stym zjawiskiem jest nagle pojawiaj&ca si% mg'a. Zak'adaj&c wyst%puj&c& 
tam "redni& pr%dko"# pr&du 5 w%z'ów i$pr%dko"# standardowego jachtu 6 w%z'ów, p'awy mijane 
s& w$bardzo szybkim tempie. Dok'adnie zaplanowana ruta mo!e wi%c znacznie zredukowa# stres, 
zw'aszcza je"li pod&!anie ni& odbywa si% w$asy"cie radaru.

Je"li u!ywasz plotera z$mapami elektronicznymi, to lepiej jest wprowadzi# do niego waypointy 
podczas planowania podró!y w$porcie, ni! robi# to na morzu, gdzie pojawia si% wiele czynni-
ków rozpraszaj&cych. Wybieraj waypointy z$uwag& i$sprawdzaj, czy tworzona przez nie ruta jest 
bezpieczna.

O POGODA 
Niezale!nie od tego, czy masz przed sob& dwutygodniowy rejs, czy sze"ciogodzinny prze-

lot, sekretem maksymalnego wykorzystania pogody jest posiadanie na jej temat wiarygodnych 
informacji i$elastyczne planowanie. Jednym z$najbardziej relaksuj&cych aspektów wychodzenia 
w$morze jest konfrontacja z$si'ami przyrody, których nic nie mo!e zmieni#. Je"li zaplanowa'e" 
dziesi%ciodniowy rejs z$ rodzin& i$ masz do pokonania odcinek wzd'u! wybrze!a o$ d'ugo"ci 
150$mil, a$w dniu wyp'yni%cia okazuje si%, !e masz tam dok'adnie pod wiatr, którego kierunek 
raczej si% nie zmieni, to stoisz przed wyborem: zmieni# plany lub przygotowa# si% na co naj-
mniej$ 48 godzin halsowania. Wspó'czesny jacht ci% tam prawdopodobnie dowiezie, ale cena 
p'acona dyskomfortem za'ogi mo!e by# dla ciebie za wysoka. Co innego, je"li na rejs p'yniesz 
ze znajomymi z$klubu rugby – wtedy mo!e to by# niez'a zabawa, chocia! nie ka!demu musi si% 
spodoba#. O$ile nie jeste" zobligowany do dostarczenia jachtu w$konkretne miejsce, zazwyczaj 
najlepiej jest mie# kilka alternatywnych koncepcji trasy oraz "ledzi# mapy pogodowe w$gazetach 
i$ radiowe prognozy pogody co najmniej tydzie( przed wyp'yni%ciem, aby nie musie# potem 
wraca# do domu promem.

Przy krótkiej !egludze zwracaj uwag% na prognozowane zmiany kierunku i$si'y wiatru oraz 
zmiany widoczno"ci. Mg'a co prawda nie musi oznacza# ko(ca "wiata, o$ile przemy"la'e" plan 
na tak& okoliczno"#. Podstawowe zasady !eglugi we mgle oraz bez posi'kowania si% elektronik& 
jachtow& znajdziesz w$rozdziale 26.

O PR!DY P"YWOWE 
Jest to drugi najwa!niejszy punkt planowania podró!y, zaraz po zmierzeniu odleg'o"ci. 

Bardziej op'aca si% !eglowa# na wiatr, ale z$ korzystnym pr&dem, ni! p'yn&# z$ wiatrem i$ pod 
pr&d, zw'aszcza w$rejonach nadzwyczajnej aktywno"ci pr&dowej, jak na przyk'ad bystrza pr&du 
(rozdzia' 15). Takie miejscowe przy"pieszenia pr&du znajduj& si% po obu stronach Atlantyku i$s& 
w$stanie zredukowa# SOG jednostki robi&cej poni!ej 7 w%z'ów do pr%dko"ci czo'gania si%. W$tego 
typu rejonie jacht halsuj&cy na wiatr nie posuwa'by si% do przodu w$ogóle. Dlatego w'a"nie wa!ne 
jest, aby w$takich obszarach znale)# si% w$odpowiednim momencie cyklu p'ywu, gdy pr%dko"# 
pr&du jest najmniejsza. Warto czasem narysowa# kó'ko z$promieniem równym godzinie drogi 
i$"rodkiem w$miejscu, gdzie pr&d przy"piesza. Trzeba oznaczy# godzin%, o$której jacht musi naj-
pó)niej przeci&# okr&g, je"li ma zd&!y# na s'abszy pr&d.
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Takie oznaczenia s! szczególnie wa"ne przy s#abym wietrze, poniewa" b$d! stanowi% wska-
zówk$ co do tego, kiedy jest ostatni moment na odpalenie silnika, aby wyrobi% si$ przed przy-
&pieszeniem pr!du. Je&li nie chcesz pod "adnym pozorem korzysta% z'koni mechanicznych pod-
czas przelotu, to musisz rozejrze% si$ za odpowiedni! zatoczk!, gdzie b$dziesz móg# na kotwicy 
poczeka% do kolejnego korzystnego p#ywu. Osobi&cie nie jestem w'stanie poj!% takiego my&lenia 
u'osób, których jednostki s! wyposa"one w'silnik pomocniczy. Wyp#ywa#em swoje na morzu bez 
silnika i'teraz, gdy posiadam silnik diesla, jestem sk#onny czerpa% z'niego wszelkie korzy&ci, skoro 
ju" p#yn!c pod "aglami, wlok$ pod wod! dry(otw$ w'postaci &ruby nap$dowej.

Do atlasu pr!dów lub odpowiednich rozdzia#ów almanachu wpisz o#ówkiem czas statkowy 
na wszystkich istotnych stronach, aby zminimalizowa% czas sp$dzany przez nawigatora pod po-
k#adem. Drugim u#atwieniem przy&pieszaj!cym prac$ jest zanotowanie godziny wysokiej wody 
w'porcie standardowym przy tabeli z'rombami p#ywowymi na mapie.

Je&li "egluga ma odbywa% si$ przy pr!dzie poprzecznym, upro&cisz spraw$, je&li z'wyprzedze-
niem zsumujesz wektory pr!du na zak#adany czas przelotu. Oczywi&cie te dane mog! by% bezwar-
to&ciowe w'momencie zbli"ania si$ do l!du, ale dadz! ci ogólny pogl!d na sytuacj$ i'wskazówk$, 
jak dobra% kurs, gdy po wyp#yni$ciu ustalisz ju" realn! pr$dko&% jachtu.

O STREFY ROZGRANICZENIA RUCHU  
 (TSS, TRAFFIC SEPARATION SCHEME) 

TSS to koszmar nawigatora planuj!cego podró". Wszyscy znamy panuj!ce tam zasady i'jeste-
&my &wiadomi kar, które czekaj! ka"dego, kto nie b$dzie stosowa# si$ do regu#. Unikaj rejonów 
du"ego nat$"enia ruchu statków, je"eli masz tak! mo"liwo&%. 

O WYSOKO!CI P"YWÓW 
Niektóre porty pó#nocnej Europy s! dost$pne tylko przy konkretnych wysoko&ciach p#ywu. 

Je&li do takiego w#a&nie miejsca p#yniesz, policz przedzia#y czasowe, gdy wysoko&% wody b$dzie 
wystarczaj!ca. Zrób to na pocz!tku planowania podró"y, aby& móg# wszystko inne dostosowa% 
do tych danych. Mog! okaza% si$ pomocne okr$gi na mapie z'oznaczeniem maksymalnego czasu 
przekroczenia ich, podobnie jak mia#o to miejsce przy pr!dach.

Wysoko&ci p#ywu nad potencjalnymi mieliznami maj! równie" krytyczne znaczenie. Je&li dla 
takiego miejsca dost$pna jest krzywa p#ywu, wype#nij j! jako cz$&% przygotowania podró"y. B$dziesz 
móg# si$ do niej odnosi% i'wyznaczy% wysoko&% p#ywu w'kilka sekund, gdy przyjdzie taka potrzeba. 

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: Niebezpiecze#stwa
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O !WIAT"O DZIENNE 
Podchodzenie do l!du przed "witem ma swoje zalety. Mo#esz wtedy ustali$ swoj! pozycj% 

na podstawie "wiate& na brzegu, zanim wstanie s&o'ce. Potem masz ca&y dzie' na podej"cie do 
portu bez konieczno"ci stresowania si% ciemno"ci!. Nie musisz si% równie# "pieszy$, by przed 
zamkni%ciem biura odszuka$ s&u#by portowe.

Je"li musisz wej"$ do portu lub go opu"ci$ w(porze nocnej, "wiat&o Ksi%#yca b%dzie stanowi&o 
ogromn! pomoc, nawet je"li on sam jest za chmurami. Przybli#ony czas wschodu i( zachodu 
Ksi%#yca znajdziesz w( almanachu. Nie martw si%, je"li przerastaj! ci% szczegó&owe poprawki. 
Przewa#nie wystarcz! ci informacje ogólne.

O PALIWO
Nie ma nic bardziej frustruj!cego ni# 6 godzin cofania si% na przy"pieszaj!cym pr!dzie, po-

niewa# wiatr os&ab&, a(paliwa nie starczy&o na pokonanie newralgicznego pod k!tem pr%dko"ci 
pr!du miejsca. Takie irytuj!ce sytuacje zdarzaj! si% zawsze o(0300, aby wachta na pok&adzie mia&a 
du#o czasu na roztrz!sanie, czego nie dopatrzy& skiper. Wi%kszo"$ wspó&czesnych jachtów posiada 
wystarczaj!co du#e zbiorniki, aby paliwa starczy&o na pe&ne 24 godziny pracy silnika. Powiniene" 
jednak sam policzy$, na ile czasu starczy ci diesla, z(zachowaniem marginesu b&%du. Je"li #egluga 
na silniku nie jest dla jachtu zbyt obci!#aj!ca, to przy braku wiatru mo#esz spokojnie zrobi$ 
100(mil bezpo"rednio w(dogodnym kierunku – szkoda by&oby straci$ tak! szans%, tylko dlatego 
#e nie chcia&o ci si% zatankowa$. 

O KURS RZECZYWISTY 
Kursy te nale#y planowa$ w(przybli#eniu, o(ile w(ogóle warto sobie tym zaprz!ta$ g&ow%. To, 

co zawczasu policzysz, i(tak prawdopodobnie oka#e si% b&%dne, je"li wyst%puje jakikolwiek pr!d. 
O(ile oczywi"cie nie b%dziesz p&yn!& jednostk! motorow!.

Z Dzi!ki wspó"czesnym 
pomoce nawigacyjnym 
zalety dop"ywania do 
l#du za$dnia nie s# ju% 
tak oczywiste. Nadal 
jednak lepiej przybywa& 
do nieznanych portów 
przy 'wietle dziennym. 
Noc# w$nowym miejscu 
mo%esz nie dostrzec 
czego'$istotnego.
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Je!li wyliczy"e! mniej wi#cej, w$któr% stron# ma p"yn%& jacht, to mo'esz go tak ustawi& i$zo-
baczy&, jak ukszta"tuje si# pr#dko!&. Maj%c te dane i$ parametry pr%du, b#dziesz móg" ustali& 
w"a!ciwy kurs rzeczywisty. 

O STRATEGIA 
Inteligentne przewidywanie i$ wykorzystywanie zmian kierunku wiatru jest jednym z$ naj-

wa'niejszych elementów planowania podró'y. Wraz z$wykorzystywaniem pr%du od zawietrznej 
przy halsowaniu oraz korzystaniem z$ niego tak, aby nie 'eglowa& fordewindem, jak równie' 
niedopuszczeniem do znalezienia si# ni'ej wzgl#dem wiatru ni' punkt docelowy – to dowód 
dojrza"o!ci dobrze zorganizowanego skipera. Taktyczne p"ywanie nie jest istotn% cz#!ci% 'ycia 
motorowodniaka, ale dla 'eglarza jest ono bardzo wa'ne (rozdzia" 21). 

O PLAN PODEJ!CIA 
Zaplanowanie wej!cia do nieznanego portu jest konieczne, je!li nawigacja pilotowa oka'e si# 

skomplikowana. Cz#sto mo'esz taki plan przygotowa& w$czasie 'eglugi, ale je!li jeste! podatny 
na chorob# morsk%, zdecydowanie m%drzej post%pisz, robi%c go przed wyj!ciem w$morze. To, czy 
potrzebujesz ów plan zapisa&, czy przygotowa& go w$innej formie, jest kwesti% indywidualnych 
preferencji. Forma zale'y mi#dzy innymi od jako!ci twojej pami#ci wzrokowej. Szerzej na ten 
temat powiemy w$rozdziale 23.

Z Zdarza si!, "e pilotowanie jachtu wymaga dos#ownie patrzenia przed dziób  
w poszukiwaniu podwodnych ska#.
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