Warszawa, dn. 01-11-2016

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Klasy Omega za rok 2016
1. Stowarzyszenie
W roku 2016 władze stowarzyszenia działały w następującym składzie:

Skład Zarządu
Prezes: Jerzy Nadolny
V-ce Prezes: Tomasz Micewicz
Sekretarz: Daniel Sokołowski
Skarbnik: Przemysław Witkowski
Członek: Andrzej Szynkiewicz

Komisja Rewizyjna
Dariusz Bałazy
Andrzej Rosicki
Romuald Knasiecki

Sąd Koleżeński
Adam Osiński
Mirosław Górski
Krzysztof Siuliński
Magdalena Siwińska
Magdalena Jaskulska

W tym roku spotkania Zarządu odbywały się głównie poprzez telekonferencje. Spotkania odbywały się
nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Dodatkowo odbyły się 4 spotkania zarządu przy okazji regat.
Lista uchwał w sezonie 2016:
1. Uchwała o przyjęciu nowych członków stowarzyszenia
2. Uchwała o wniosku do Walnego o nadanie honorowego członkostwa stowarzyszenia
3. Uchwała o skreśleniu członków stowarzyszenia

2. Regaty flotowe
Puchar Polski
W sezonie 2016 w ramach cyklu flotowego Pucharu Polski klasy Omega zostało rozegranych 8 eliminacji,
w tym Mistrzostwa Polski w Pucku. Łącznie sklasyfikowano 31 załóg w klasie Omega Sport i 72 załogi w
klasie Omega Standard, co można uznać za spory krok naprzód względem poprzedniego sezonu
(odpowiednio 23 Sporty i 58 Standardów). Minimum imprez zaliczanych do rankingu Pucharu Polski (6)
udało się zaliczyć łącznie aż 23 załogom.
Podczas układania kalendarza na sezon 2016 przyjęto jako zasady:





Imprezy rozgrywane od kwietnia do października
Jedne regaty flotowe w miesiącu + dodatkowo Mistrzostwa Polski w okresie wakacyjnym (lipiec
– sierpień)
Nie organizowanie regat w „długie weekendy”
Wdrożono wnioski z poprzedniego Walnego poprzez zapisy w umowach z Organizatorami regat
Pucharu Polski 2016 w/s minimum wiatrowego oraz przestrzegania terminów zapisanych w
Instrukcjach Żeglugi

Odbyły się 2 eliminacje na Śląsku (Rybnik, Pszczyna), 2 w Polsce centralnej (Jeziorsko, Zegrze), dwie na
Pomorzu Zachodnim (Miedwie, Myślibórz), jedna w Polsce północno-wschodniej (Augustów).
Mistrzostwa Polski zostały zorganizowane po raz kolejny w Pucku.
Warto podkreślić, iż na sezon 2016 otrzymaliśmy bardzo dużą liczbę zgłoszeń od ośrodków chętnych do
organizacji imprez Pucharu Polski. Napłynęło 16 ofert, wśród których sporo przedstawili zupełnie nowi
dla nas Organizatorzy. Jednym z efektów powyższej sytuacji było powierzenie aż 4 eliminacji nowym dla
naszej floty ośrodkom (Rybnik, Augustów, Jeziorsko, Miedwie). Imprezy zorganizowane w nowych
miejscach okazały się sukcesem. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, przygotowując dobrze
zaplanowane i zorganizowane imprezy. Zauważone problemy czy niedociągnięcia nie odbiegały znacząco
od tych, z którymi spotykamy się w miejscach doskonale nam znanym, a entuzjazm i wiele nowych
pomysłów wniosły z pewnością powiew świeżości. Ważnym usprawnieniem procesu układania
kalendarza imprez było także podpisanie wszystkich umów na organizację regat już na początku 2016
roku.
Mając na uwadze dużą liczbę chętnych do organizacji regat, Zarząd PZKO podjął decyzję, iż w kolejnych
latach przy układaniu kalendarza imprez w miarę możliwości będzie stosowana zasada organizacji
eliminacji Pucharu Polski w jednym miejscu nie częściej niż co 2 lata.

Mistrzostwa Polski
Głównym organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski w Pucku został Pomorski Związek Żeglarski.
Współorganizatorem zawodów były Miejski Ośrodek Sportu w Pucku oraz oczywiście PZKO. Zawodnicy,
oprócz tytułów Mistrza Polski walczyli także o Puchar Juliusza Sieradzkiego. Należy tutaj podkreślić
osobiste zaangażowanie prezesa PoZŻ, kolegi Bogusława Witkowskiego, prywatnie wielkiego miłośnika
klasy Omega.

Dzięki wsparciu sponsorów głównych naszej klasy, firm Mine Master i Orvaldi, udało się zorganizować
szeroką akcje promocyjną naszej najważniejszej imprezy. Do realizacji tego zadania zaangażowana
została agencja marketingu sportowego SportSuccess. Zrealizowano m.in. akcję w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter). Zapowiedzi i relacje z regat znalazły się w wielu
mediach, m.in. w magazynach Żagle, Przegląd Sportowy, Jachting oraz na stronach internetowych, m.in.
zagle.com.pl, zeglarski.info, wp.pl, sailportal.pl, jachting.pl. Po raz kolejny Mistrzostwa Polski mogą
pochwalić się wyjątkowej jakości materiałami fotograficznymi, zrealizowanymi przez najwyższej klasy
fotografów (Robert Hajduk i Bartosz Modelski).

Punktacja
W sezonie 2016 zastosowano minimalnie zmodyfikowany system punktacji eliminacji Pucharu Polski
względem sezonu 2015. Mechanizm losowania współczynników (1.0 i 1.1) oraz współczynnik 1.3 dla
Mistrzostw Polski pozostały bez zmian. Jedynie dla ostatnich regat, finału zmagań o Puchar Polski,
zastosowano automatycznie podwyższony współczynnik 1.1. Dodatkowo wprowadzono zasadę, iż do
rankingu będzie liczyło się 6 najlepszych wyników punktowych. Praktyka pokazała, iż podwyższenie
punktacji dla ostatnich regat sezonu ma sens i przedłuża walkę rankingową niemal do ostatniego
wyścigu sezonu. Natomiast wątpliwości budzi sens utrzymywania w przyszłym sezonie systemu
losowanego współczynnika, co utrudnia zawodnikom świadome planowanie sezonu. Zarząd w projekcie
regulaminu na sezon 2017 zlikwidował mechanizm losowego ustalania współczynników regat.

3. Regaty meczowe
Sezon 2016 to kolejny już rok pewnej stagnacji w zakresie regat meczowych klasy Omega. Udało się
zorganizować jedynie Meczowe Mistrzostwa Polski w Złotej Górze, które już na stałe wpisały się w
kalendarz imprez Omegi.
Duża ilość chętnych do organizacji regat w klasie Omega rodzi nadzieję, iż uda się zwiększyć ilość imprez
meczowych do ok. 3 w sezonie w kolejnych sezonach. Formuła regat wydaje się niezwykle ciekawa dla
ośrodków dysponujących możliwościami zorganizowania zawodów w miejscach umożliwiających łatwe
obserwowanie i kibicowanie. Dodatkowo regaty w tej formule pozwalają przyciągnąć do naszej klasy
nowych zawodników, szukających innej formuły niż tradycyjne regaty flotowe.

4. Sponsoring i promocja
Sponsor główny
Kolejny już rok głównym partnerem i sponsorem klasy Omega była firma Mine Master. W tym roku
drugim, niezwykle ważnym sponsorem została firma Orvaldi kolegi Piotra Orwaldiego, od lat znana ze
wspierania żeglarstwa. W tym roku środki pozyskane od sponsorów, oprócz bieżącej działalności
Związku, zostały przeznaczone głównie na dalszą poprawę wizerunku medialnego Stowarzyszenia oraz
na poszukiwania dużych podmiotów zainteresowanych objęciem patronatem i sponsoringiem całego

cyklu Pucharu Polski Omega. Do tego zadania zaangażowana została wspomniana już wcześniej agencja
marketingu sportowego SportSuccess z Poznania. W ramach współpracy m.in.:
- wykonano analizę potencjału marketingowego Klasy Omega wraz z oszacowaniem ekwiwalentu
reklamowego w poprzednich latach
- opracowano strategię marketingową i komunikacyjną stowarzyszenia
- przygotowano profesjonalną ofertę sponsorską, prezentującą Klasę Omega, warunki współpracy,
potencjalne możliwości
- podjęto rozmowy z szeregiem firm zainteresowanych współpracą
- podpisano umowy o patronacie medialnym m.in. z magazynami Żagle i Jachting, Przeglądem
Sportowym oraz portalem Wirtualna Polska
- przygotowano informacje i komunikaty prasowe wraz z ich dystrybucją do w/w mediów
- wykonano nową stronę klasaomega.pl, nakierowaną na możliwie atrakcyjne pokazywanie naszej klasy i
naszej rywalizacji
W ramach poszukiwania finansowania działań PZKO i Pucharu Polski Zarząd przygotował i zgłosił wniosek
o dofinansowanie z konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (projekt:
„Integracja środowisk lokalnych wokół regat klasy narodowej Omega”). Projekt nie uzyskał akceptacji,
ale zebrane doświadczenia pozwolą na sprawniejsze ubieganie się o tego typu fundusze w kolejnych
latach.
Niestety wiele obszarów wskazywanych już w zeszłorocznym sprawozdaniu nadal wymaga uwagi i
działań. Główne obszary w których widzimy możliwości działań to:




Lepsza koordynacja działań wszystkich osób zaangażowanych w organizację i promocję regat, w
szczególności poprawa współpracy między PZKO i organizatorami poszczególnych zawodów
Bardziej spójny przekaz medialny w zakresie używanego nazewnictwa, form graficznych,
dokumentów Związku, etc
Zwiększenie zaangażowania poszczególnych członków stowarzyszenia w działania Związku

Szczególnie ostatni punkt wydaje się ważny i warty podkreślenia. Ten rok pokazał, iż chcąc rozszerzać
działalność naszego stowarzyszenia, ulepszać i promować nasze regaty czy przyciągać potencjalnych
sponsorów, musimy zwiększyć zaangażowanie poszczególnych osób. Każda, najdrobniejsza nawet
pomoc jest na wagę złota!

5. Rama pomiarowa i certyfikacja jachtów klasowych
W sezonie 2016 zakończono prace nad opracowaniem ramy pomiarowej mającej poprawić jakość i
dokładność pomiarów jachtów klasy Omega. Komisja techniczna PZKO wykonała pomiary 3 różnych
producentów. W wyniku przeprowadzonych pomiarów okazało się, iż wszystkie obecnie produkowane
łódki klasy Omega odbiegają od kształtów zdefiniowanych przez ramę pomiarową. Zarząd PZKO odbył
serię spotkań z członkami komisji technicznej, z byłymi i obecnymi producentami łodzi, z osobami

zainteresowanymi tematyką pomiarów jachtów. Na podstawie zebranych informacji Zarząd postanowił
rekomendować kolejnym władzom PZKO:



Opublikowanie w nowej edycji przepisów klasowych i na stronach klasy szablonów
pomiarowych, wg. których wykonany został przymiar
Uznanie przymiaru za obowiązujące narzędzie pomiarowe i wprowadzenie wymogu zgodności z
przymiarem łódek wyprodukowanych po 01.01.2018

Kwestią otwartą pozostaje ustalenie sposobu certyfikacji i weryfikacji łódek po wprowadzeniu nowej
metody pomiarowej.

6. Zakończenie sezonu 2016
Zarząd PZKO, dzięki dodatkowemu wsparciu sponsorów, postanowił uroczyście zakończyć i podsumować
tegoroczny sezon. Wydarzenie organizowane 12 listopada w hotelu Pałac Wąsowo składać się będzie z:





Spotkanie Zarządu z Organizatorami regat, mające na celu wspólną pracę nad poprawą
współpracy i jakości regat Pucharu Polski w kolejnych sezonach
Walne Zgromadzenie członków PZKO
Uroczysta gala, na której wręczone zostaną Puchary Polski oraz uhonorowani najlepsi
organizatorzy regat
Impreza integracyjna dla zawodników i miłośników Omegi

Mamy nadzieję, iż to wydarzenie przyczyni się do poprawy wizerunku Stowarzyszenia, pomoże
zintegrować zawodników i kibiców naszej klasy, a także pozwoli pokazać klasę Omega w oczach
potencjalnych sponsorów jako atrakcyjny i warty inwestowania produkt marketingowy.

7. Sezon 2017
Na zakończenie sezonu 2016 Zarząd PZKO wysłał do wszystkich organizatorów regat podziękowania oraz
zaproszenie do składania ofert na organizację zawodów w kolejnym sezonie. Podobne zaproszenia
zostały też rozesłane do wszystkich innych ośrodków, które w przeszłości organizowały bądź wyrażały
chęć organizacji regat. Efektem tych działań jest ilość zgłoszeń już przekraczająca zaplanowaną liczbę
regat w sezonie 2017.
Dodatkowo do zaproszeń do organizacji regat zostały rozesłane: szkic Regulaminu Pucharu Polski 2017
oraz dokumenty opisujące zestaw wymagań i dobrych praktyk dla regat Pucharu Polski. Liczymy, iż
kwestie poruszane w tych dokumentach oraz wszelkie uwagi i doświadczenia z tegorocznych regat uda
się przedyskutować na spotkaniu Zarządu z Organizatorami przed tegorocznym Walnym.
Na podstawie tegorocznych doświadczeń i opinii płynących od zawodników, Zarząd będzie
rekomendował nowo wybranym władzom PZKO zachowanie tegorocznych zasad układania kalendarza z
ewentualną zmianą polegającą na połączeniu regat na Pomorzu z Mistrzostwami Polski (tzw. Tydzień
nad morzem”).
Rok 2017 to także 75 lecie klasy Omega. W związku z tym zaplanowano m.in. wydanie kolejnej edycji
książki poświęconej historii naszej klasy. Przygotowania publikacji podjął się ponownie kolega Jarosław
Cieślak. Druga edycja książki zostanie przygotowana z zamiarem udostępnienia jej na rynku księgarskim.

Dodatkowo jedna z eliminacji przyszłorocznego Pucharu Polski powinna być poświęcona tej wspaniałej
rocznicy.

