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Komentarz do przepisów klasowych 

Nautica 450 

Propozycja przepisów w wersji 11.2018 

Przesyłam wam propozycję przepisów klasowych, które są ewolucją tekstu nad którym zaczęliśmy 

pracować w 2012 roku.  

Duch klasy i jej DNA 

Historia sięga 2007 roku, kiedy po raz pierwszy padło hasło aby zbudować nowy typ łódki, który pozwalał 

na żeglowanie mniej doświadczonym załogom (córki Krzyśka) a jednocześnie dostarczał dużo emocji. Od 

początku intencją było również to, aby stworzyć nową klasę regatową, która zapewnia możliwie 

najbardziej wyrównane warunki współzawodnictwa, a jego wynik zależał jedynie od umiejętności załogi 

oraz zapewnienie, że w klasie nie nastąpi wyścig zbrojeń. Z drugiej strony zawsze chcieliśmy aby nasze 

łódki były typu „plug & play”.  

Jednolitość sprzętu i koszty 

Aktualnie, w mojej opinii, która wynika z wieloletniego doświadczenia w żeglarstwie, nie ma innej drogi 

do zapewnienia jednolitości sprzętu niż ograniczenie 

ilości dostawców. Co oczywiście jak wiemy nie daje 

100% gwarancji sukcesu, bo w większości przypadków 

produkty w żeglarstwie są efektem ręcznej pracy. Nie 

mniej jednak każdy producent ma swoje preferencji co 

do metody pracy, doboru surowców, podzespołów i 

elementów z którymi pracuje. To w efekcie może 

prowadzić do rozbieżnych wyników. Stąd jak 

zauważyłem na wstępie ograniczenie ilości źródeł 

sprzętu powoduje zwiększenie jednolitości. To z kolei 

powoduje żeglowanie na danym sprzęcie bardziej 

ekonomiczne. Jedynym powodem do wymiany danego 

elementu staje się naturalne jego zużycie. Oczywiście 

może się wydarzyć, że któryś z alternatywnych 

dostawców zaproponuje w danym momencie 

atrakcyjną cenę, ale jeśli żywotność takiego elementu 

będzie krótka, to oszczędność może okazać się tylko pozorna. Krótka żywotność nie koniecznie musi 

wynikać z naturalnego zużycia, ale np. z braku „performancu”.  Dodatkowo, wprowadzenie otwartych 

źródeł sprzętu oznacza wymóg ich kontroli zewnętrznej, co wprowadza dodatkowe koszty w postaci 

pomiarów wstępnych oraz pomiarów kontrolnych podczas regat. 

 

Mistrzostwa Polski  2015 
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Struktura przepisów w wersji 11.2018 

Proponowane przepisy są opracowane na podstawie wytycznych World Sailing. Co powoduje ich 

klarowność, oraz ułatwia ich akceptowalność np. przez PZŻ jeśli klasa chciałaby starać się o status klasy 

narodowej.  

Wytyczne można znaleźć na: http://sailing.org/classesandequipment/equipmentcontrol/class_rules.php  

Najważniejsze punkty przepisów 11.2018 

Najważniejszymi punktami są: 

a. Klasowość elementu wynika z faktu dostarczenia przez licencjonowanego dostawcę, który 

kontroluje produkt w ramach wewnętrznej kontroli, a nie z kontroli jego cech po dostarczeniu 

(np. przez mierniczego). Licencjonowanie dotyczy elementów wpływających bezpośrednio na 

prędkość łódki, tj. kadłub, płetwy i jarzmo steru, takielunek (bez stalówek), żagle. Pozostałe 

elementy mogą pochodzić z dowolnego źródła.  

b. Zakaz wiercenia dodatkowych otworów w kadłubie, poza dwoma wyjątkami (footstrapy i 

opcjonalny bloczek 180).  

c. Możliwość personalizacji łódki, poprzez dowolność okuć i olinowania ruchomego. Każdy może 

zmodyfikować lub wprowadzić nowy system na łódce, o ile nie wymaga to dodatkowych otworów 

w kadłubie. Daje to możliwość kreatywności na łódce, ale nie wpływa to bezpośrednio na prędkość 

łódki, tylko na komfort pracy załogi.  

Żagle 

Jak większość z was zapewne wie, najwięcej kontrowersji podczas prac nad przepisami wprowadził temat 

żagli. I nie jest to dziwne. W końcu jak to powiedział były CEO North Sails żagle to „engine above deck”.  

W proponowanej wersji przepisów żagle definiowane są poprzez system licencjonowanych dostawców. 

Taki dostawca może być jeden, może być ich więcej. Przepisy tego nie definiują, aby nie trzeba było ich 

zmieniać jeśli wspólna decyzja klasy i Licencjodawcy się zmieni. Przepisy nie definiują też systemu 

dystrybucji, więc nie jest wykluczone kupowanie prosto od producenta.  

Nie mniej jednak taki system zapewni, w mojej opinii, największą jednolitość. Ktoś może powiedzieć, ale 

przecież w tej chwili wiele łódek ma różne żagle. Oczywiście proponowany system nie ustrzeże nas przed 

zmianami w przyszłości, bo np. dany materiał do produkcji żagli zostanie wycofany z produkcji. Tak też się 

działo w przeszłości w naszej klasie. Ale też na odwrót. Może się okazać, że klasa dostrzeże potrzebę 

zmiany (np. tak się stało ostatnio w 49er). Tu znowu z pomocą przychodzi proponowany system. Zmiany 

te będą następować w kontrolowany i świadomy sposób.  

Podsumowanie 

Proponowane przepisy gwarantują kontynuację ducha klasy, która tworzona jest od 2008 roku. Jak 

pokazują ostatnie lata całkiem z sukcesem. Nasz sprzęt i sposób jego tworzenia są unikalne w skali Polski. 

To też nas wyróżnia i w mojej opinii jest częścią składkową sukcesu klasy.  

http://sailing.org/classesandequipment/equipmentcontrol/class_rules.php

