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TECHNIKA

[ TEST JACHTU ]

C

oroczny cykl regat
Pucharu Polski Jachtów
Kabinowych prowokuje
do projektowania
jednostek wpasowanych
w ramy
obowiàzujàcych w nim przepisów
pomiarowych. Focusa 730
zaprojektowano wprawdzie jako jacht
turystyczny, ale tak˝e do startów
– w zale˝noÊci od takielunku
i zabalastowania – w∏aÊnie w regatach
PPJK, w klasie T-3 lub T-2.

Pośpieszny
turysta
T E K S T J E R Z Y KU B A S Z E W S K I
ZDJ¢CIA: JERZY PIEÂNIEWSKI, WALDEMAR HEFLICH
Pierwsze Focusy 730

■ Kadłub

zbudowano w 2005 r. w firmie
Focus Yacht. Powsta∏y cztery
egzemplarze, dwa z nich bra∏y
udzia∏ w imprezach regatowych, odnoszàc sukcesy – wygrane regaty o Puchar Premiera i drugie miejsce w regatach
Boatshow w Gi˝ycku). Jacht ten
zaprojektowano jednak przede wszystkim do turystyki po
polskim Êródlàdziu, na którym wieje zazwyczaj Êrednio
lub s∏abo. Kad∏ubowi jednostki nadano zatem taki kszta∏t,
aby jak najszybciej ˝eglowa∏a
w warunkach wietrznych charakterystycznych dla polskich
wód Êródlàdowych.

Linie teoretyczne kad∏uba
Focusa 730 wyró˝niajà si´ niedu˝à szerokoÊcià w linii wodnicy konstrukcyjnej i stosunkowo niewielkim wspó∏czynnikiem cylindrycznym (0,52).
Przyczynà takiego doboru parametrów kad∏uba jest dà˝enie
do osiàgni´cia minimalnej powierzchni zmoczonej, która decyduje o pr´dkoÊci jachtu przy
s∏abych wiatrach. Przy wiatrach o Êredniej sile (3 – 4B) decydujàcy o pr´dkoÊci jachtu
jest opór falowy, a ten konstruktor minimalizuje, kszta∏tujàc odpowiednio linie teoretyczne i wyd∏u˝ajàc konstruk-
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cyjnà lini´ wodnà. Konsekwencjà przyj´cia takich za∏o˝eƒ jest
bardzo ostre wejÊcie linii wodnych na dziobie, wàska wodnica konstrukcyjna oraz pionowa
dziobnica i niewielki nawis rufowy. Wodnice w cz´Êci rufowej nie sà zbyt szerokie.
Kad∏ub wykonano z monolitycznego laminatu poliestrowo-szklanego w formach negatywowych. W dno kad∏uba
wlaminowuje si´ skrzyni´ mieczowà w zale˝noÊci od wersji:
albo dla miecza obrotowego,
albo dla szybrowego. Miecz obrotowy preferowany jest dla
wersji turystycznej, szybrowy
to regatowe rozwiàzanie.

■ Pokład
Focus 730 jest kontynuacjà
stylistycznà wielu jachtów
wczeÊniej zaprojektowanych
przez Jerzego PieÊniewskiego.
Linia po∏àczenia kad∏uba i pok∏adu opada w kierunku rufy
po krzywej lekko wypuk∏ej ku
górze. Na niewysokim backdecku ukszta∏towano zaokràglonà pok∏adówk´ z charakterystycznym kszta∏tem okien.
Dwustopniowy kokpit otwarty
od strony rufy stanowi wygodne i – co wa˝ne – bezpieczne
miejsce dla za∏ogi jachtu.
Skorup´ pok∏adu wykonano
z laminatu przek∏adkowego,
u˝ywajàc pianki Herex o gruŻAGLE |

www.zagle.com.pl

024_25_03_06_test_jachtu

9/13/06

11:47

Page 25

30
7
s
u
c
Fo

Dane techniczne Focus 730
boÊci 10 mm, co nadaje mu
odpowiednià sztywnoÊç – nie
stwierdziliÊmy, by pok∏ad ugina∏ si´ pod ci´˝arem za∏ogi.
W pok∏adzie wykonano luki do
komory kotwicznej, do bakist
znajdujàcych si´ pod ∏awkami
kokpitu i obszernego achterpiku pod pod∏ogà kokpitu.
Do wn´trza kabiny prowadza dwa wejÊcia: przez luk zejÊciówki i klap´ forpiku. Suwklapa wsuwa si´ w kieszeƒ,
dzi´ki czemu wn´trze kabiny
jest zabezpieczone przed zalewaniem kabiny bryzgami wody przechodzàcymi po pok∏adzie. Pok∏ad otoczono relingiem, lecz – aby by∏o ∏atwo od
MARZEC | 2006

dziobu wejÊç z pomostu na
jacht – zamontowano pomost
dziobowy. Na paw´˝y zainstalowano sk∏adanà drabink´ kàpielowà. W centralnej cz´Êci
kokpitu mo˝na na postoju zamontowaç niewielki stolik,
a to wygodne rozwiàzanie!
Wszystkie okucia na pok∏adzie sà zamocowane wkr´tami
w metalowych wzmocnieniach
wlaminowanych w pok∏ad.

Długość całkowita kadłuba 7,35 m
Długość KLW
6,93 m
Szerokość kadłuba
2,50 m
Szerokość KLW
1,85 m
Zanurzenie
0,30/1,40 m
Wyporność do KLW
1,8 t
Masa jachtu
1,1 t
Masa balastu wewn.
0,4 t

Powierzchnia ożaglowania
Grot
16,5/18,0 m2
Fok
10,5/11,0 m2
Wysokość w kabinie
1,70 m
Liczba koi
5/6
Konstruktor
Jerzy Pieśniewski
Wykonawca
Focus Yacht
Cena wersji standard ok. 50 tys. zł

■ Takielunek
Jacht otaklowano jako slup
marconi. Przewidziano dwie
wersje takielunku: z wysokim
masztem (9, 6 m) umo˝liwiajàcym postawienie 28,7 m2 ˝agli 
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[ TEST JACHTU ]
W wiatr rzeczywisty
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do startów w klasie T-3 i z o˝aglowaniem 25,0 m2 stawianym na ni˝szym, 9-metrowym
maszcie. Wersja ta jest przeznaczona do turystyki i ewentualnego startu w regatach
klasy T-2. Maszt standardowo
usztywniono parà want i stenwant oraz sztagiem i achtersztagiem. Przy ˝aglach powi´kszonych z powodu rozbudowanej górnej cz´Êci grota i mocno
wypuk∏ego liku tylnego achtersztag odciàgany jest od tego
liku grota za pomocà „w´dki”.
Grot w wersji turystycznej
usztywniono czterema listwami, ale tylko dwie górne sà listwami pe∏nymi. W wersji regatowej grot usztywniono pi´cioma pe∏nymi listwami, przy
czym najwy˝sza ustawiona
jest ukoÊnie, aby utrzymaç poprawny kszta∏t g∏owicy grota.
Fok w obu wersjach skrojono
ze stosunkowo ma∏ym pokryciem grota, a podzia∏ powierzchni pomi´dzy tymi ˝aglami to pomys∏ na to, by jacht
szybko p∏ywa∏ kursami ostrymi. Szoty foka sà prowadzone
na szynach umocowanych na
dachu pok∏adówki. Ich kàt trymu jest niewielki, stàd przy
kursach fordewindowych ˝agiel taki pracuje stosunkowo
niestabilnie, ale wiadomo, ˝e
im jest on w´˝szy – tym jacht
ostrzej ˝egluje na wiatr. To te˝
jest argument, aby nie by∏ on
zbyt du˝y!
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Focus 730. Te jego
egzemplarze, które
już żeglują na
naszych wodach,
wybudowano
nie tylko jako
turystyczne,
ale i sportowe
w klasie T-3.
Wyniki, jakie
osiągnięto,
dobrze wróżą
temu jachtowi.

■ Wnętrze
Na razie zabudowa wn´trza
jest wykonywana ze sklejki
(formy na laminatowe modu∏y
wn´trza w przygotowaniu),
wi´c mo˝e byç aran˝owane
wed∏ug indywidualnych potrzeb armatorów. A mo˝liwoÊci w jachcie ponad 7-metrowym sà du˝e: np. testowana
przez nas wersja turystyczna
mia∏a szeÊç koi, kabin´ WC
i kambuz z dwupalnikowà kuchenkà gazowà oraz zlewozmywakiem. Wersja regatowa
mia∏a o jednà koj´ mniej i zrezygnowano w niej z kabiny
WC, zast´pujàc jà miejscem
na toalet´ chemicznà (szuflada wsuwana pod kokpit). Sytuacja ta zmieni si´, gdy wy-

1 Zejście z dziobu na brzeg ułatwia pomost dziobowy, tzw bukszpryt
amerykański. To popularnie rozwiązanie na polskich jachtach
2 Na rufie: stojak masztu, pantograf i drabinka prowadząca do wody
2
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3

twórca wykona formy wk∏adki
kojowej i kabiny toaletowej.
Testowane Focusy 730 charakteryzujà si´ du˝à, nie podzielonà grodziami przestrzenià wewnàtrz kabiny. Centralne miejsce w mesie zajmuje
rozk∏adany stó∏ na skrzyni
miecza obrotowego lub –
w wersji z mieczem szybrowym – wsuwany w prowadnice zamontowane na bokach
skrzyni mieczowej.

■ Wykonanie jachtu
Formy prototypowe, z których wykonano pierwszà seri´
jachtów, nie by∏y jeszcze dopracowane i to jest przyczyna,
niewielkich nierównoÊci na
powierzchni ˝elkotu testowa-

nego jachtu. Producent zapewni∏ jednak, ˝e wykonuje
poprawione formy i w sezonie
2006 jachty b´dà w nich laminowane. Zabudowa zrobiona
wed∏ug zamówienia armatora
wyglàda dobrze: wykonano jà
z jasnego drewna d´bowego
i sklejki z identycznà okleinà
pomalowanej lakierem satynowym. Burty i sufit wyklejono jasnobe˝owà wyk∏adzinà
dywanowà. Materace obszyto
ciemnoniebieskà tkaninà. To
zestawienie kolorów wydaje
si´ nam dyskusyjne.
Dobór i ustawienie okuç pok∏adowych sà dobre: kosze,
s∏upki relingowe oraz bramka
do k∏adzenia masztu zosta∏y
∏adnie wykonane.


3 Rozkładany stolik w kokpicie umożliwia całej załodze, przy ładnej
pogodzie, wspólne zjedzenie posiłku
4 Focus 730 – jak widać prezentuje się dobrze
4
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Porównanie parametrów jachtów zbliżonych do Focus

730

■ Pod żaglami
Jacht testowano na Be∏danach przy niewielkim zafalowaniu i wietrze o sile 3B. Jak
zwykle na tym jeziorze by∏
szkwalisty wiatr, który w dodatku nieêle kr´ci∏.
Jachty o niewielkiej szerokoÊci w linii wodnej zwykle
nie charakteryzujà si´ wysokimi wartoÊciami statecznoÊci poczàtkowej. Nie inaczej
jest z Focusem! Wynikiem sà
doÊç gwa∏towne reakcje na
porywy wiatru. Trzeba jednak
dodaç, ˝e testowany prototypowy egzemplarz mia∏ wi´ksze ni˝ turystyczne o˝aglowanie (a˝ 27 m2). Jacht powi´ksza∏ przechy∏ i wykazywa∏
tendencje do ostrzenia. Reakcje sternika powinny byç
w takich przypadkach równie
szybkie – poluzowaç grot
i skontrowaç sterem: akcja
i reakcja jak na turystycznym
Micro. Zredukowanie o˝aglowania do przewidzianych
obecnie 25 m2 i ni˝szy maszt
powinno zdecydowanie uspokoiç zachowanie jachtu. StatecznoÊç wraz z przechy∏em
roÊnie i przy przechyle powy˝ej 30 stopni jest na tyle du˝a,
˝e nie ma obaw, ˝e ktoÊ
spadnie z pok∏adu.
Focus 730 jest jachtem
szybkim. Âwiadczà o tym po-

typ jachtu
L (m)
B (m)
Lklw (m)
M (t)
Mb (t)
Zan. (m)
Pż (m2) maks.
Grot (m2)
Fok (m2)
Liczba koi
Konstruktor

SPORTLAKE 730
7,35
2,49
6,55
1,7
0,52
0,32/1,5
20,7
11,5
9,2
4
J. Centkowski

SATURN 720
7,21
2,53
6,60
1,22
0,21
0,30/152
29,1
18,3
10,8
4–5
W. Spisak

FOCUS 730
7,35
2,50
6,93
1,4
0,38
0,3/1,4
27,0/29,0
16,5/18.0
10,5/11
5–6
J. Pieśniewski

Oznaczenia: L – długość kadłuba; B – szerokość maksymalna; Lklw – długość konstrukcyjnej linii wodnej; M – masa jachtu;
Mb – masa balastu; Zan. – zanurzenie; Pż – powierzchnia żagli podstawowych

1 W wersji turystycznej dysponujemy szeroką koją pod kokpitem

Co nam się podoba
1 1a

■ duża prędkość, ostrość żeglugi i manewrowość jachtu
■ ergonomiczne rozwiązania
kokpitu

Co należałoby zmienić
■ poprawić jakość form
■ wykonać wkładki wnętrza
kabiny
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miary pr´dkoÊci pokazane na
krzywej biegunowej. Ostro te˝
˝egluje na wiatr. Jeszcze lepszymi osiàgami charakteryzuje si´ wersja z powi´kszonym
o˝aglowaniem, gdzie pr´dkoÊç jachtu jest nawet o 0,5
w´z∏a wi´ksza, mniejszy te˝
jest kàt martwy.
Pod silnikiem (6 KM Yamaha
– czterosuwowy) pr´dkoÊç
jachtu osiàgn´∏a 6 w´z∏ów,
a ha∏as pochodzàcy od silnika
nawet przy pe∏nych obrotach
nie przekroczy∏ 80dB. To
naprawd´ dobry wynik!

2 Przedział toaletowy jest duży
i wygodny
3 Kambuz. Jeszcze w wersji
drewnianej

EKIPA
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■ Podsumowanie

Rysowanie marzeƒ

Focus 730 nale˝y do grupy
jachtów turystycznych, których
odbiorcà sà ˝eglarze lubiàcy odczuwaç radoÊç ˝eglowania. Du˝e pr´dkoÊci, ostroÊç ˝eglugi
z jednej strony i dobre warunki
mieszkalne z drugiej, to cechy,
które mogà zach´ciç ˝eglarzy
z ˝y∏kà sportowà do kupienia tej
jednostki. Wersja turystyczno-sportowa zaadaptowana do regat w klasie T-3, ró˝niàca si´
mieczem, ˝aglami i zabudowà
wn´trza, to równie˝ Êwietna
oferta dla „Êcigantów”.

Pisałem w tym miejscu o, delikatnie mó-

2

TESTOWA

JERZY KUBASZEWSKI
PAWE¸ MORZYCKI
ZE STRONY WYKONAWCY:
MACIEJ RZÑSA
MARIUSZ SOBUSIAK

3

wiàc, niefortunnym pomyÊle eurobiurokratów,
pozwalajàcym na sprzedanie jachtu zbudowanego sposobem amatorskim dopiero po pi´ciu
latach jego u˝ytkowania. WczeÊniejsza sprzeda˝
wymaga przejÊcia procedury uzyskania znaku
CE. Wià˝e si´ to nie tylko z tzw. czynnoÊciami
urz´dowymi, ale i ze stosownà, niema∏à, oj niema∏à, op∏atà na rzecz tak zwanej instytucji notyfikujàcej (np. PRS). Urz´dnicy z Brukseli,
to jednak „bystrzaki”, dostrzegli swój b∏àd, choç
zapewne nie po lekturze „˚agli”... Jak – nie bez
widocznej satysfakcji – doniós∏ na spotkaniu
podczas targów Boatshow przedstawiciel instytucji notyfikacyjnej in˝. Jan Ludwig z PRS, dyrektywa unijna 203/44/WE zmusza sprzedajàcego taki jacht do uzyskania znaku CE i to bez
wzgl´du na okres jego u˝ytkowania! Oznacza
to, ni mniej ni wi´cej, ˝e nawet 3-metrowego
„p∏ywade∏ka” nie mo˝na sprzedaç bez uzyskania znaku CE! No có˝, tego po Brukseli, usi∏ujàcej zunifikowaç wszystko, co si´ da, mo˝na si´
by∏o spodziewaç...
Wszelako nawet z∏y, ograniczajàcy wolnoÊç
osobistà i prawa nabyte przepis da∏oby si´ jakoÊ uzasadniç (np. troskà o zlikwidowanie nielegalnej konkurencji dla stoczni), gdyby by∏
jednoznaczny. Jednak˝e, jak ostatnio przyzna∏
sam reprezentant PRS, jednoczeÊnie nie straci∏
mocy przepis o pi´cioletnim zakazie sprzeda˝y
(wed∏ug dyrektywy 94/25/WE). S∏owem – ba∏agan zamiast europejskiego porzàdku. Przy pomocy zaprzyjaênionego prawnika Andrzeja
„Hasipa” Mazurka, naszego znawcy przepisów
unijnych, sprawdziliÊmy jednak dla porzàdku
polskie t∏umaczenie dyrektywy 2003/44/WE
wydanej w formie rozporzàdzenia i.... Ani Êladu w nim o rzekomej nowej regulacji! Co jest
grane? Czy t∏umaczenie jest do przys∏owiowej
bani, czy te˝ ktoÊ, ogl´dnie mówiàc, nadinterpretuje tekst przepisów i w jakim celu? Odpowiedê na te pytania z pewnoÊcià nie sprawi
k∏opotów naszym czytelnikom, zw∏aszcza tym,
którzy budujà lub zamierzajà zbudowaç sami
jacht swych marzeƒ. Nietrudno te˝ przewidzieç
treÊç i ton ich komentarzy...
jwp
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