Klub Morski „HORN”
Ul.Jasieńskiego 20
25-346 Kielce

Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2006
I. Część ogólna
Ilość osób w rejestrze Klubu: -65
W tym ze stopniem:
Kapitana jachtowego – 2
Jachtowego sternika Morskiego – 2
Sternika Jachtowego – 21
Żeglarza Jachtowego – 26
Ilość nowo uzyskanych stopni żeglarskich w 2006r.
Kapitan Jachtowy – 1
Skład Władz Klubu:
1. Zarząd Klubu:
 komandor – Tomasz Tyra
 v-ce komandor – Wojciech Wiszniewski
 sekretarz-skarbnik – Monika Kasprzyk
 członek zarządu – Iwona Plucner
2. Komisja Rewizyjna:
 Przewodniczący – Marcin Żarnowiec
 Członek – Krzysztof Synowiec
 Członek – Emil Misztal
Założone cele na rok 2006
- organizacja kilku imprez żeglarskich na zalewie Cedzyna k/Kielc
- podnoszenie kwalifikacji członków klubu
- spowodowanie posiadania własnej kadry skiperów i instruktorów
- rozpoczęcie tworzeni własnej sprzętowej bazy szkoleniowej
- pomoc w organizacji szeregu imprez promocyjnych i turystycznych związanych z
żeglarstwem
Założeniem głównym dla określenia celów było pozyskanie własnych kadr potrzebnych przy
dalszych działaniach Klubu oraz integracja środowiska żeglarskiego poprzez udział Klubu w
organizacji wszystkich ważnych imprez, patronowanie wielu z nich oraz włączenia osób
spoza Klubu do ich organizacji.
II. Szczegóły działalności
1. Działania przedsezonowe
- Kilka spotkań szkoleniowych związanych z żeglarstwem w okresie styczeń –
kwiecień,
- Prace przygotowujące własny sprzęt do sezonu

2. Imprezy własne, współorganizowane oraz dla innych środowisk przedstawiające walory
żeglarstwa i sportów wodnych:
- regaty rozpoczęcia sezonu dla środowiska kieleckiego,
- Dzień dziecka na wodzie – impreza otwarta – udział wzięło ok.60 dzieci,
- zajęcia dla dzieci ze szkoły w Cedzynie – bezpieczna woda (ok. 25 dzieci),
- wsparcie organizacyjne, techniczne i kadrowe IV Regat o Puchar Prezesa Klubu
Żeglarskiego PTTK „Mewa” z Kielc,
- integracyjne zawody żeglarskie dla środowiska żeglarzy i sympatyków żeglarstwa w
oparciu o załogi rejsów w Chorwacji „Chorwacja 2006”,
- wsparcie techniczne i organizacyjne regat Pucharu Polski w klasie Optymist,
- organizacja najbardziej ekstremalnych regat w okręgu świętokrzyskim „Cedzyna 24”
- regaty zakończenia sezonu oraz żeglarskie zawody środowiskowe.
3. Działalność śródroczna
- zajęcia z prac bosmańskich – praktyczna nauka prac bosmańskich,
- organizacja zaplecza oraz prace nad własnym sprzętem żeglarskim,
- zakup i remont jachtu typu ElBimbo oraz jego wodowanie.
4. Szkolenia zorganizowane
- „środy żeglarskie” – szkolenie dla środowiska żeglarskiego, różnorodna tematyka
gromadzi od kilku do kilkunastu osób na każdym spotkaniu,
- organizacja szkolenia na stopień „Żeglarz Jachtowy” z przyczyn technicznych
egzaminy przeniesione na rok 2007.
5. Wsparcie organizacyjne i organizacja morskich rejsów żeglarskich
- „Chorwacja 2006” rejs stażowy dla kilkudziesięciu osób z różnych środowisk
żeglarskich,
- „Wyspy Owcze” rejs szkoleniowo-stażowy na morzu Północnym, Atlantyku i morzu
Norweskim z zawinięciem do portów Szkocji, Orkadów, Wysp Owczych, Szetlandów
i Norwegii. Największa impreza żeglarska Klubu pod względem organizacyjnym i
technicznym, na trudnym akwenie z zaliczonymi blisko 1300 mli morskich w czasie
300 godzin żeglugi.
III. Współpraca z innymi środowiskami
1. środowiska żeglarskie:
- 8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych,
- Klub Żeglarski PTTK „Mewa”,
- Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy”,
- 33 Kielecka Drużyna Harcerska „Pasat”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Wojewódzki w Kielcach,
- Sekcja Żeglarska AZS Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,
- Klub Turystyki Wodnej PTTK „Rejsy” Warszawa,
- Centralna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Żeglarskiego,
2. Instytucje:
- Urząd Miasta Kielce,
- Urząd Gminy Górno,
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,

-

Świętokrzyski Urząd Marszałkowski,
Państwowa Straż Pożarna w Kielcach

IV. Podsumowanie
W roku 2006 działalność Klubu na pozyskani sprzętu do samodzielnych szkoleń,
podwyższaniu poziomu wiedzy członków Klubu oraz na rzecz innych środowisk. W miarę
możliwości członkowie włączali się do organizacji każdej imprezy żeglarskiej, jaka była
organizowana na terenie regiony. Znaczący postęp w zakresie pozyskania własnego sprzęty
szkoleniowego pozwoliła na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego w historii Kluby
szkolenia na stopień Żeglarza Jachtowego. Z powodu kończącego się sezony żeglarskiego
dokończony zostanie na wiosnę 2007r.

Niniejsze sprawozdanie przyjął Zarząd Klubu w dniu 24-03-2007r.

