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ŻEGLARSKIE ŚWIĘTO W IŁAWIE
ŻEGLARSTWO\\\ Po raz 24. na Jezioraku odbędą się eliminacje jednej z największych imprez żeglarskich w Polsce. Iławska
przystań „Pod Omegą” czterokrotnie zdobywała nagrodę za najlepiej przeprowadzone regaty Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
egaty „O Żeglarski Puchar Iławy”
w klasach T1, T2, T3
oraz Open i Omega
Standard odbędą się
w ostatni weekend sierpnia
(29-30), oczywiście na Jezioraku.
Przypomnijmy, że w zeszłorocznej eliminacji udział
wzięły 33 załogi. Iławianin
Piotr Matwiejczuk wywalczył wówczas pierwsze
miejsce w swojej klasie, a następnie zajął drugie miejsce
w wielkim finale, który odbył się w Rynie (zwycięzcą
sezonu 2019 został Michał
Brzozowski z Nowej Suchej,
a trzeci był Jakub Malicki
z Kętrzyna).
W sumie będzie to już 25.
edycja popularnej „PePeJotKi”, ale w Iławie będzie to
wydarzenie numer 24. Tak się
bowiem złożyło, że pierwsza
edycja ominęła wody Jezioraka, jednak już od drugiej
miasto nad najdłuższym jeziorem w kraju regularnie
gości załogi startujące w eliminacjach Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych.
O początkach PPJK w Iławie
mówi organizator regat Stanisław Kasprzak z przystani Pod Omegą. — W Iławie
odbywały się już wówczas
regaty O Błękitną Wstęgę Jezioraka, które trwają do tej

na Omega czterokrotnie zdobywała „blachę”, czyli nagrodę
za najlepiej przeprowadzone
regaty w całym cyklu danego roku. Wpływ na ocenę
wystawianą przez głównych
organizatorów Pucharu Polski Jachtów Kabinowych ma
wiele czynników, a jednym
z najważniejszych jest klimat zawodów.
Na tegoroczny sezon, trochę przetrzebiony przez pandemię, składa się dziewięć
eliminacji. Doszło już do
rywalizacji we Włocławku,
Płocku, Solinie, Augustowie
i Mrągowie, a przed nami regaty w Morągu (jezioro Narie
— w najbliższy weekend 2223.08), Iławie, Gdyni i Olsztynie. Finał tradycyjnie odbędzie się na Jeziorze Ryńskim,
gdzie ﬁnaliści ścigać się będą
na łodziach tej samej klasy.
Żaden z ośrodków, oprócz
Rynu, nie gościł ﬁnałów PPJK
więcej niż raz (także Iławie
tylko raz przypadł ten honor).

Fot. Mateusz Partyga

R

Organizatorzy regat „O Żeglarski Puchar Iławy” przewidują rozegranie siedmiu wyścigów
pory. Jako organizator tych
zawodów zauważyłem, że ich
charakter jest wybitnie towarzyski, a startowali w nich
przede wszystkim nasi lokalni
żeglarze. Tymczasem polskie
żeglarstwo takich klas jak
T1, T2, T3 i im podobne zaczęło iść w stronę sportowej
rywalizacji. Zaczął liczyć się
wynik, ale także przestrze-

ganie przepisów zawodów,
a z tym już niektórzy wodniacy z Jezioraka mieli wówczas
problemy — wspomina półżartem Kasprzak.
Ostatecznie Stanisław Kasprzak postarał się o przeprowadzenie eliminacji PPJK
w Iławie, zdobył licencję na
ich zorganizowanie i nawet przez dwa lata łączył te

zawody z Błękitną Wstęgą
Jezioraka, później jednak
stwierdził, że ta fuzja nie ma
większego sensu.
— Załogi uczestniczące
w Błękitnej luźno podchodzą
do rywalizacji, bardziej liczy
się integracja żeglarskiej braci. I bardzo dobrze, niech tak
dalej będzie, bo takich imprez też nam potrzeba. PPJK

to już jednak inny charakter,
inne oczekiwania w stosunku
do załóg, zupełnie inna rywalizacja — zauważa Stanisław
Kasprzak od dekad organizujący żeglarskie wydarzenia.
Przez 24 lata przystań przy
ulicy Sienkiewicza stała się
jedną z najlepiej rozpoznawalnych na mapie zmagań
PPJK. Mało tego — popular-

• Otwarcie regat: 29 sierpnia (sobota) o godzinie 9.30,
natomiast start do pierwszego
wyścigu planowany jest na
godzinę 11. Przewiduje się
rozegranie siedmiu wyścigów,
a w przypadku rozegrania
więcej niż trzech wyścigów
najgorszy wynik zostanie odrzucony.
zico

LUBAWSCY FUTSALOWCY ZAINTERESOWALI SIĘ GRANIEM NA TRAWIE
— Skąd pomysł na „trawiastą”
drużynę w klubie o typowo
futsalowym proﬁlu?
Dawid Grubalski, trener
i działacz Constractu: — Pomysł zrodził się tak naprawdę
razem z powstaniem klubu,
czyli w 2012 roku, i rozpoczęcia szkolenia młodzieży w naszym klubie. Z roku na rok
tylko utwierdzaliśmy się w tym
przekonaniu, dlatego nasza
młodzież szkolona jest dwutorowo i w futsalu, i w piłce nożnej. Przez te osiem lat wychowaliśmy już pierwsze roczniki,
które wkroczą w seniorską piłkę. Jedni mają gen do futsalu,
inni do piłki trawiastej. W porozumieniu z Liderem Złotowo doprowadziliśmy do fuzji,

Fot. odLot Paweł Jakubowski

PIŁKA NOŻNA\\\ Dzięki fuzji Lidera Złotowo i Constractu otworzył się nowy rozdział w historii lubawskiego klubu, który w seniorskiej piłce posiadał tylko zespół futsalowy.

Dawid Grubalski: Jedni mają gen do futsalu, a inni do piłki trawiastej

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

tym sposobem stwarzamy im
warunki do posmakowania
seniorskiej gry przy doświadczonych kolegach ze Złotowa.
Ma być to spokojny proces,
z czasem chcemy awansować
do klasy okręgowej, a później
do IV ligi. Ale wzmocnieniami
zespołu mają być głównie nasi
młodzi zawodnicy. Trzeba powiedzieć sobie jasno — zespół
ten ma służyć do promowania
naszych zawodników, by łatwiej
było im wejść do piłki na profesjonalnym poziomie.
— Gdzie będą rozgrywane
mecze domowe?
— Docelowo mecze mają
odbywać się na naszym nowym obiekcie w Grabowie-Wałdykach. Od roku jest to

nasze oczko w głowie, jednak
dopieszczenie boiska wymaga
czasu, więc istnieje możliwość,
że będziemy prosić o rozegrania
rundy jesiennej na wyjeździe.
— Czy zespół trawiasty
będzie w jakikolwiek sposób
łączył się z dobrze wszystkim
znaną ekstraklasową drużyną
futsalową?
— Tak jak wcześniej wspominałem, szkolimy dwutorowo,
a przerwa zimowa jest stosunkowo długa. Jeśli otrzymamy
odpowiednie wsparcie, to
chcielibyśmy, by w tym czasie
zespół rozegrał II ligę futsalu.
Jednocześnie byłoby to zaplecze i miejsce na ogranie się
przed przyjściem do pierwszego
zespołu futsalowego.

— W jaki sposób można śledzić
poczynania nowego zespołu?
— W najbliższym czasie powstanie nowa zakładka na
stronie ksconstract.pl, którą
z resztą planujemy odświeżyć. Oczywiście pojawi się
także nowy profil w social
mediach. Wszystko na podobieństwo proﬁlu futsalowego.
Ważne dla nas jest, by zespół
futsalowy, szkółka piłkarska
oraz nowy zespół trawiasty
były jedną spójną działalnością. Wszystko ma służyć
spełnianiu sportowych ambicji, zdrowemu stylowi życia
oraz promocji miasta Lubawa
oraz gminy Lubawa na arenie ogólnopolskiej.
Dawid Klejna

