
Puchar Polski Omega 2016 rozpoczęty 

 

W miniony weekend (23-24.04) na wodach Zalewu Rybnickiego na Śląsku, dzięki gościnności miasta 

Rybnik oraz K.S. Górnik Boguszowice, klasa Omega zainaugurowała sezon pucharowy 2016. W 

pierwszej eliminacji Pucharu Polski, zaliczanej również do klasyfikacji Pucharu Śląska (Omega 

Standard) wystartowało 38 załóg. Na starcie zjawiło się 14 załóg w klasie Sport oraz 24 załogi w klasie 

Standard. Oprócz ekip dobrze już znanych z poprzednich lat, pojawiło się, kilka nowych łódek i załóg.  

W sobotę, o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie regat oraz Pucharu Polski 2016. Pierwszy 

start zaplanowano na 11:00. Niestety słaby, momentami zanikający wiatr nie pozwolił na rozegranie 

żadnego z zaplanowanych wyścigów. 

W niedzielę, zgodnie z prognozami, powiało i można było rozpocząć rywalizację. Zawody toczyły się 

przy wietrze dochodzącym do 4B, przy przejmującym chłodzie, a nawet przelotnych opadach gradu 

Udało się rozegrać 4 wyścigi na trasie góra – dół z boją rozprowadzającą. We flocie Sport zażartą 

walkę o zwycięstwo stoczyły załogi Superkoszyk.pl Daniela Sokołowskiego i Vector Sails Kamila Ortyla. 

Ostatecznie, zdobywając identyczną ilość punktów, rywalizację wygrała załoga Superkoszyk.pl, a szalę 

zwycięstwa przechyliła większa wygranych wyścigów. Trzecie miejsce wywalczyła załoga Jakuba 

Surowca z AZS Politechniki Gdańskiej. We flocie Standard zwyciężyła najrówniej żeglująca załoga - 

AWF Katowice Piotra Sikorskiego, na co dzień trenująca właśnie w Rybniku. Za jego plecami, walka o 

miejsce drugie i trzecie toczyła się do samego końca (ponownie remis punktowy!). Ostatecznie drugie 

miejsce zajęła załoga Przemka Witkowskiego (LIRA KKŻ Kościan), a na trzecim miejscu uplasowała się 

załoga KSW Hutnik Pogoria z Darkiem Bałazym za sterem.  

Zalew Rybnicki nie zawiódł. Organizatorzy, pierwszy raz po wielu latach przerwy goszczący Puchar 

Polski Omegi, stanęli na wysokości zadania i przygotowali regaty na wysokim poziomie. Sprawna 

komisja sędziowska, dobra organizacja i sympatyczna atmosfera zawiesiły wysoko poprzeczkę przed 

kolejnymi imprezami. Serdecznie dziękujemy głównemu organizatorowi, Wojtkowi Sałacie, 

Prezydentowi miasta Rybnik Piotrowi Kuczerze za miłe przyjęcie i gościnę, Zastępcy Prezydenta 

Miasta Rybnika Januszowi Koperowi za reprezentowanie urzędu podczas finału regat oraz Zastępcy 

Prezydenta Miasta Rybnika Piotrowi Masłowskiemu za wsparcie organizacyjne. 

Więcej informacji: 

 klasaomega.pl 

 facebook.pl/klasaomega 

 
*** 
 

Klasa Omega to jedna z najstarszych polskich klas żeglarskich. Obecnie to także najliczniejsza 
seniorska flota regatowa w Polsce. Od wielu lat miłośnicy tej klasy ścigają się w dziesiątkach regat 
rozgrywanych na terenie całego kraju, w tym w cyklu Pucharu Polski, organizowanym przez Polski 
Związek Klasy Omega. W sezonie 2016 planowane jest rozegranie 8 eliminacji, w tym także 
Mistrzostw Polski w Pucku oraz Meczowych Mistrzostw Polski." Partnerami Pucharu Polski 2016 są 
firmy: Mine Master i Orwaldi.  

http://klasaomega.pl/
http://facebook.pl/klasaomega

