
Puchar Europy w klasie Laser 

Włochy, Malcesine j.Garda 3 – 13.04.2015 

 Święta Wielkanocne to dla zawodników TKŻ także 

okres ciężkiej pracy i budowania formy na sezon 2015. Przed samymi świętami zawodnicy kl.Laser Radial 

wyjechali do Malcesine nad j.Garda aby przygotować się i wystartować w regatach o Puchar Europy.  

3-5 kwietnia / Ruszamy w drogę z Zalesia gdzie mieści się nasza baza treningowa do Malcesine mamy ok. 1400 

km a trzeba dotrzeć przed Wielkanocą żeby już na miejscu zasiąść do świątecznego śniadania. Na Camping 

Alpino docieramy po 24 godz. jazdy  w deszczu, śniegu w Alpach i słońcu w Dolomitach 

. Rano Trener Ryszard przygotowuje „jajkowo/żurkowe” śniadanie a zajączek 

przynosi nam prezenty    

Po śniadaniu nie ma czasu na świąteczne obżarstwo, trzeba się zbierać do portu przygotować sprzęt. Po 

kilkunastu minutach jesteśmy już na wodzie i trenujemy.  

5 – 8 kwietnia / Mamy 4 dni na zapoznanie się z akwenem regat i rozpływanie przedstartowe. Treningi 

przebiegają w dobrych warunkach wietrznych 4-8 m/s. Wiatr na Gardzie wieje jak w zegarku od g.1300 do 



1700. Fala podobna do „puckiej” więc pływanie w takich warunkach powinno przynieść efekty w regatach, 

które odbędą się w Pucku na początku maja.  

Popołudnia to czas relaksu, wykorzystujemy go na zwiedzanie okolicznych misteczek. Torbole, Riva del Garda, 

Malcesine, Brenzone, Bardolino nie mają już przed nami żadnych tajemnic ;)  

9 – 12 kwietnia / Puchar Europy w klasie Laser 4.7, Radial i Standard to największe regaty w tej klasie na 

świecie. 600 zawodników z 30 państw, ponad 150 łodzi trenerskich, setki gości, kibiców i rodziców. Regaty 

wyglądają imponująco.  Pierwszy dzień to dość silny wiatr i oswajanie z 

tak wielką ilością jachtów. Nasi zawodnicy  w swoich grupach wypadają dość przeciętnie ale jest w nich duża 

mobilizacja i chęć oraz szansa poprawy wyników w kolejnych wyścigach eliminacyjnych. Drugiego dnia wiatr 

mocno słabnie i zawodnicy z większą wagą zaczynają mieć problemy. Ciężsi mają problemy ale lżejsi zaczynają 

„jechać”. Do takich zawodników należy Szymon Kowalski, który poprawia swoją pozycję i jest szansa że będzie 

walczyć o „złotą grupę” finałową. Pozostali muszą poczekać na swoje warunki atmosferyczne. 

Trzeci dzień, wiatr znowu wraca do swojej nominalnej na Gardzie siły czyli 6 m/s. Tego dnia odbywają się 2 

ostatnie wyścigi po których zawodnicy zostaną podzieleni na grupy finałowe: złotą, srebrną i brązową. Szymon 

zostaje sklasyfikowany na miejscach 72-142 i wpada do grupy srebrnej a Paweł musi walczyć w grupie brązowej 

o miejsca 143-214  Czwarty dzień, biegi finałowe. Od 

rana czekamy na wiatr. O g.14.00 pojawia się pierwszy szkwał i Komisja Regatowa szybko ustawia trasę i 

puszcza pierwszy wyscig. Niestety wiatr dzisiaj nie chce wiać tak jak powinien i regaty zostają zakończone po 



jednym wyścigu finałowym.  Wyniki regat można obejżeć 

nastronie organizatora: 

 http://myregata.it/it/2015/4/Laser-Europa-Cup-Malcesine#collapse2-3 

 

Regaty mimo tak ogromnej liczby uczestników zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Organizatorzy i Polzia 

Locale były dla nas niezmiernie mili i pomocni. W przyszłym roku na pewno z wielką przyjemnością 

wystartujemy w tych regatach 

Udział zawodników TKŻ Toruń w regatach możliwy był dzięki 

dofinansowaniu ze środków Miasta Toruń 
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