INTERNATIONAL
SAILING FEDERATION
Chcesz się czegoś dowiedzieć o regatach albo się do nich zgłosić,
zasięgnąć języka o pływach i pułapkach nawigacyjnych albo o hipotermii?
Żeglując po Internecie nie można pominąć organizacji żeglarskich - one
także mają swoje strony. Często zawierają one informacje nie tylko ciekawe,
ale też przydatne.
Agata Skowron-Nalborczyk agatanal@orient.uw.edu.pl
Tomasz Dwornicki „Agrest" td@rsi.pl
Zdarzają się przy tym strony wyjątkowo dobre - przykładem jest naprawdę niezwykły serwis International Sailing Federation (http://www.sailing.org). Na pierwszy rzut oka robi wrażenie dość surowego, jakby
pochodził raczej z tej zamierzchłej epoki WWW, kiedy nikt

=> Imponująco wygląda także sekcja informacji o regatach „Regattas On Line", prezentująca regaty rozgrywane w danym czasie oraz te, które rozpoczną się
w ciągu najbliższego miesiąca; zwykle jest to około
100 pozycji. Każda notka o imprezie zawiera jej termin,
miejsce oraz odnośnik do serwisu WWW, przygotowanego przez jej organizatorów (na liście przeszło 100
regat znalazło się tylko 8 pozycji, które nie miały swojej własnej strony - a jak to wygląda u nas w Polsce,
hmm?). Można się dodatkowo zapisać się na e-mailową listę dyskusyjną, przy użyciu której rozsyłane są na

Najświeższe informacje żeglarskie uzupełniane są na bieżąco

nie śmiał nawet marzyć o zamieszczaniu większej liczby
zdjęć, lecz nic bardziej mylnego! Mimo swego „starego"
wyglądu jest na bieżąco uaktualniany i podaje mnóstwo
najświeższych informacji żeglarskich z wielu dziedzin.
=> Najważniejszy dział to niewątpliwie „Breaking
News", który zawiera bieżące notki z żeglarskiego życia. Ta codziennie aktualizowana część serwisu ISAF to
przede wszystkim informacje z tras regat, bicia rekordów, plotki ze świata wielkich żeglarzy - jednym słowem gratka dla chcących śledzić, co dzieje się w sporcie żeglarskim na całym świecie.

Miejsce, gdzie można poszukiwać informacji o regatach, a także zgłosić wtasną imprezę

bieżąco wyniki poszczególnych regat; zresztą praktycznie każda część serwisu oferuje powiadamianie drogą pocztową o nowościach, wynikach czy zmianach
w samym serwisie.

Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

=> Sporą część zajmują tu informacje o samej International Sailing Federation (ISAF). Ta nadzorująca wszelkie rywalizacje żeglarskie organizacja cały chyba swój
formalny dorobek przeniosła do Internetu: znajdziecie

Strona poświęcona samej organizacji ISAF

tu zarówno jej statut, informacje o jej władzach, raporty z konferencji przez nią organizowanych, jak i międzynarodowe przepisy regatowe, propozycje ich zmian, informacje o związkach klasowych, a także przepisy
klasowe i dane reprezentantów klas w poszczególnych
krajach. Są tu także wskazówki, jak zorganizować regaty, jak i kiedy stosować np. match racing, doping w sporcie żeglarskim, informacje na temat dyskwalifikacji czy
wykluczeń.
=> Całość uzupełnia sieciowa wersja wydawanego
przez ISAF kwartalnika „Making Waves". Jest to oficjalny biuletyn ISAF, zawierający większość informacji obecnych także na stronach omawianego serwisu, relacje
z bieżących wydarzeń, wnioski z konferencji, a nawet
czasem coś na kształt orzeczeń Izby Morskiej, tylko w łagodniejszej formie. Naturalnie periodyk można zaprenumerować, ale w sieci znajduje się jego pełna wersja.
=> Wreszcie ostatnia część serwisu, ta najmniej oficjalna - wszelkiego rodzaju informacje dla żeglarzy.
Pierwszy dział dotyczy bezpieczeństwa i skonstruowany jest na zasadzie pytań i odpowiedzi, np. „Ile osób
zmieści się na jachcie?" albo „Dlaczego na jachcie ludzie dostają czasem szału?", po informacje, jak bezpiecznie wozić na jachcie kota czy psa, dlaczego jacht
pływa, jakie powinno się mieć na jachcie wyposażenie itp. To także przewodnik dla mniej wtajemniczonych: tu coś z nawigacji czy wyliczeń nawigacyjnych,
a obok jak uniknąć sztormu, kiedy przyda się znajomość pływów itd.
Znajdziecie tu oczywiście pełną listę wyposażenia,
jakie powinno się zabrać na jacht, poradnik dla tych, „co
pierwszy raz", instrukcję korzystania z kamizelki ratunkowej, a jeszcze dalej informacje od Coast Guard, opis hipotermii z medycznego punktu widzenia, a także zasady
postępowania po wypadnięciu zatoganta za burtę.
=> Dalsza część informacji żeglarskich podzielona
jest na informacje ogólne, informacje dotyczące re-

gat i pomiarów, a także prognoz pogody. Znajduje się
tu zestaw odnośników do szkół żeglarskich, magazynów żeglarskich, stron poświęconych prawu morskiemu, historii żeglarstwa, systemowi klasyfikacji jachtów IMS oraz opisom systemów handicapowych.
Dział regat zawiera oczywiście linki do IYRU i innych
organizacji regatowych, poradniki dla organizatorów
regat (np. jak zorganizować zaplecze dla wyścigów,
do kogo zgłosić się, aby uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie organizacji regat) i młodych regatowców („co powinien umieć i wiedzieć młody regatowiec"), a także dla bardziej zaawansowanych (np. jak
znaleźć pomoc w rekrutacji zawodowej załogi).
=> Dodatkowo autorzy serwisu ISAF, świadomi mnóstwa prezentowanych w nim informacji, zaopatrzyli go
w narzędzia wyszukiwawcze, aby odwiedzający nie pogubili się na kolejnych stronach i szybko trafili do tego
działu, który jest im potrzebny.
Omówiliśmy tu naturalnie tylko część zawartości tego obszernego serwisu. Jest on oczywiście w całości
zredagowany w języku angielskim; cóż, na razie w języku polskim trudno szukać choćby namiastki tego, co
oferują strony WWW ISAF, a przecież to tylko jeden
z wielu interesujących i przydatnych serwisów żeglarskich na świecie.

Strona główna serwisu ISAF jest stale uaktualniana. 29.06.99 był na
niej polski „akcent" - zdjęcie polskiego zespołu z ceremonii otwarcia
funboardowych mistrzostw świata

Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

