10 PRZYKAZAŃ DLA ŻEGLARZA
1. Przed wypłynięciem popatrz w niebo. Tam zapisane są losy pogody
na najbliższe godziny. Szybko przesuwające się chmury zapowiadają silny
wiatr na dole już w najbliższym czasie. Kłębiasty wypiętrzony obłok z czarną
podstawą to zapowiedź burzy, deszczu i wichury.
2. Jeśli w pobliżu nie ma żadnego górala, który – jak powszechnie wiadomo –
potraﬁ najlepiej przepowiedzieć pogodę, zajrzyj przed wyjściem na wodę
do kapitanatu, biura mariny lub popytaj innych. Dobrze jest ściągnąć
prognozę z internetu, zainstalować aplikację mobilną – RSO lub przynajmniej
obejrzeć mapkę synoptyczną w TV.
3. Nie licz na swój spryt i inteligencję – nie wypływaj jeśli nic nie wiesz
o żeglarstwie. Poczytaj „Jach ng” lub „Żagle”, przejrzyj podręczniki, poradź
się doświadczonego kolegi.
4. Wiatru nie widać, naucz się go wyczuwać lub prawidłowo rozszyfrować jego
ślady na wodzie, lądzie i w powietrzu. Od kierunku wiatru zależy dokąd
możesz płynąć, na pewno nie pod wiatr. Kąt martwy wynosi 80-120°.
5. W pobliżu brzegu, portu i pomostów manewruj ostrożnie. Jachty żaglowe nie
stosują hamulców ani „całej wstecz!”
6. Sprawdź czy masz na pokładzie środki ratunkowe stosowne do wielkości
i charakteru jachtu. Korzystaj z kamizelek ratunkowych, pianek, uprzęży
bezpieczeństwa.
7. Komórkę miej przy sobie w wodoszczelnym opakowaniu. Jeśli nie znasz
numeru alarmowego WOPR, dzwoń na 112.
8. Przed wypłynięciem zadecyduj czy wielkość Twoich żagli odpowiada sile
wiatru. Nie wstydź się referować czyli zmniejszyć powierzchnię grota. Łatwiej
to zrobić przy brzegu niż na wodzie.
9. Już na wodzie zwracaj uwagę jak zmienia się pogoda. Jeśli wszyscy zrzucają
żagle zrób to samo zaczynając od żagla trudniejszego czyli grota.
Najbezpieczniejszym kursem jest żegluga z wiatrem i w szuwary najbliższego
brzegu.
10. Nie opuszczaj swojego jachtu, nawet gdy się przewróci, chyba że to Twój
jacht opuści Ciebie i zatonie. Kadłub przewróconego jachtu jest lepiej
widoczny niż głowa człowieka w wodzie. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej,
załóż kamizelkę ratunkową. Utrzyma Cię na wodzie nawet gdy stracisz
przytomność. Największym zagrożeniem jest wychłodzenie ciała, więc nie
rozbieraj się i nie trać energii na niepotrzebne czynności.

