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Jachty tego typu
by∏y sensacjà ostatnich
Mistrzostw Polski Jachtów
Kabinowych. Test pierwszej
jego wersji zamieÊciliÊmy
w 3. numerze „˚agli” 2000 r.
DziÊ nowy Skippi 650, którego
na pewno nie mo˝na uznaç
za kopi´ protoplasty.
Utrzymana zosta∏a jednak stylistyka,
zw∏aszcza pok∏adu. Ca∏kowicie nowe linie
kad∏uba z nieco poszerzonà wodnicà umo˝liwi∏y powi´kszenie powierzchni o˝aglowania nawet do 27 m2, zaÊ wymóg statecznoÊci, jaki stawia si´ klasie Skippi 650, pozwala na noszenie genakera o powierzchni 35 m2.
Nowa wersja ∏odzi adresowana jest
do osób lubiàcych si´ Êcigaç, ale zarazem
równie˝ do tych ˝eglarzy turystycznych, którzy regat wprawdzie nie cierpià, ale uwielbiajà ˝eglowaç szybko. Jacht bowiem nadaje si´ równie˝ do turystyki z 3-, a maksimum
4-osobowà za∏ogà. Premiera tej ∏odzi odby∏a si´ w kwietniu tego roku na targach „Jachty Europy”. Wprawdzie zosta∏a tam pokazana sama skorupa, ale na Mistrzostwach
Polski Jachtów Kabinowych by∏o ju˝ 7 jachtów prosto spod ig∏y.

Skippi 600 nie ma ˝adnych problemów z ˝eglugà na fali, to widaç

O konstrukcji
Pok∏ad wykonano jako sandwicz na rdzeniu z pianki PCV, kad∏ub ma konstrukcj´ monolitycznà, usztywnionà grodziami,
wzd∏u˝nikami oraz zabudowà wn´trza
w postaci wk∏adki kojowej z laminatu p-s
oraz jaskó∏kami i szafkami. We wn´trzu
do minimum zredukowano u˝ycie drewna.
Drewniane (sklejkowe) sà tylko grodzie,
szafki i jaskó∏ki. Przestrzenie przeznaczone na komory wypornoÊciowe wype∏niono
piankà poliuretanowà, zapewniajàcà p∏ywalnoÊç nawet po ca∏kowitym zalaniu wn´trza. Wszystkie laminaty sà wykonane z ˝ywic poliestrowych zbrojonych wy∏àcznie
szk∏em typu E, jak wymagajà tego przepisy klasy Skippi 650.
Na uwag´ zas∏uguje metoda po∏àczenia
pok∏adu i cz´Êci dennej bez listwy odbojowej, miejsce styku przeniesiono na pok∏ad,
a równà szczelin´ (fug´) wype∏niono elastycznym klejem. Interesujàco rozwiàzano
zamocowanie podwi´zi wantowych. Si∏a
napi´cia want przenoszona jest przez solidny Êciàgacz na ˝ebro stanowiàce integralnà cz´Êç wk∏adki. Inna, charakterystyczna cecha Skippiego 650 – to wg∏´bienia

Na genakerze przy 5B trzeba naprawd´ ostro balastowaç
W bajdewindzie przy silnym wietrze te˝ przydajà si´ pasy balastowe

Skippi 650

Egzemplarz testowanego Skippiego podnosi na topie 21 kg

Linie kad∏uba – typowe dla jachtu zabierajàcego si´ w Êlizg

Kulowy przegub
genakerbomu
zapewnia
szczelnoÊç
i p∏ynnoÊç
jego ruchów

P∏etwa sterowa wydaje si´ nieco za du˝a dla jachtu tej d∏ugoÊci
Osprz´t firmy Ronstan – bez zastrze˝eƒ. Jest równie˝ miejsce na kompas Tack-Tick.
Talia fa∏u miecza z 5-krotnym prze∏o˝eniem (na ma∏ym zdj´ciu)

przy kabinie z „zasiekami” z linki gumowej, s∏u˝àce za magazynek, z którego równie˝ stawia si´ i gdzie zrzuca genakera.

Kad∏ub jachtu
Jego formy powsta∏y w stoczni Skipper
Yacht w Warszawie. Linie teoretyczne kad∏uba z bardzo ostrym wejÊciem dziobu i wypornà szerokà rufà, niewielka nadbudówka
i du˝y kokpit zdradzajà sportowy charakter
konstrukcji. P∏etwa mieczowa wykonana
z laminatu posiada wklejony balast z 130 kg
o∏owiu, co mimo braku balastu wewn´trznego zapewnia wymaganà przez przepisy
pomiarowe statecznoÊç monotypowej klasy Skippi 650. Jacht ma bowiem podnosiç
na topie ci´˝ar o masie minimum 15 kg
z przechy∏u 90 stopni. StatecznoÊç poczàtkowa – w porównaniu z pierwszà wersjà
jachtu testowanà przed dwoma laty – wyraênie si´ poprawi∏a. Mo˝na przejÊç po pó∏pok∏adzie, nie trzymajàc si´ want.

Urzàdzenie sterowe
Urzàdzenie sterowe z p∏etwà szybrowà
nie jest rozwiàzaniem bezpiecznym, ale coraz cz´Êciej spotykanym w ∏odziach regatowych. Wydaje si´, ˝e sama p∏etwa sterowa
ma zbyt wielkà powierzchni´ jak na tak
zwrotny i zrównowa˝ony maszt. Miecz szy„Kieszeƒ” przy nadbudówce na genaker. Zamocowanie pawi´zi wantowych – pod pok∏adem
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Wysuwany bukszpryt nie zawadza Êpiàcym
w koi dziobowej

Testowany jacht wyposa˝ono w dobrej jakoÊci osprz´t firmy Ronstan, rozmieszczony w sposób przemyÊlany, co znacznie
usprawnia wszelkie manewry. Wydaje si´
jednak, ˝e prowadnica szotów foka powinna zostaç nieco przesuni´ta ku rufie, by powi´kszyç zakres trymu ˝agli, zw∏aszcza na
silnych wiatrach, gdy trzeba zeƒ wypuÊciç
nieco powietrza.
Trudno si´ te˝ natychmiast przyzwyczaiç
do umiejscowienia „stolika” talii grota
przed prowadnicà szotów grota. To dobre
rozwiàzanie podczas ˝eglowania bajdewindem, kiedy grota mo˝e obs∏ugiwaç za∏ogant
– tzw. grotowy. Gorzej jest na pe∏nych kursach, gdy obaj za∏oganci majà pe∏ne r´ce
roboty z genakerem.

Wn´trze jachtu

Jest tak˝e bardzo po˝yteczny ministolik
wysuwany spod kokpitu

browy w skrzynce zamkni´tej wspierajàcej
dach kabiny, majàcy sporà powierzchni´
i zanurzenie (1,45 m) oraz umiarkowanie
laminarny profil, zapewnia, jak widaç z rysunku (patrz wk∏adka) biegunowej pr´dkoÊci bardzo ostrà ˝eglug´ na wiatr. Zarówno dolna cz´Êç skrzynki, jak jarzmo
steru szybrowego wyklejone sà tkaninà
dywanowà ze sztucznego tworzywa. S∏u˝y
to likwidacji luzów oraz t∏umieniu drgaƒ
i uderzeƒ miecza i p∏etwy o skrzynki.

J. PIEÂNIEWSKI, W. HEFLICH

Osprz´t i takielunek
W tym przypadku zastosowano sprawdzone rozwiàzania. Maszt firmy Francespar o wysokoÊci 9 m (nad pok∏adem) olinowany jednà parà want kolumnowych i jednà parà stenwant zamocowanych z sztagiem w 7/8 jego
wysokoÊci. Achtersztag, jak w wi´kszoÊci jachtów sportowych, podnoszony za pomocà tzw.
w´dki, czyli listwy epoksydowej, wybiera si´
za pomocà talii na kursach baksztagowych,
gdy ˝egluje si´ na genakerze. Grot z dwiema pe∏nymi listwami górnymi ∏atwo zmienia
profil po zwrocie nawet na s∏abym wietrze.

W kabinie o pomiarowej wysokoÊci
135 cm sà cztery pe∏nowymiarowe koje: podwójna na dziobie i dwie hundkoje. Miejsce na niewielkà kuchenk´ gazowà znajduje si´ pod kokpitem, stamtàd te˝ wysuwa si´
(a po konsumpcji chowa) ruchomy stolik.
Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç zainstalowania toalety chemicznej najmniejszego rozmiaru
(10 l). Jaskó∏ki po obu burtach w mesie i kabinie dziobowej oraz dwie szafki spe∏niajàce tak˝e rol´ usztywnieƒ konstrukcyjnych
s∏u˝à jako miejsca sk∏adowania rzeczy osobistych za∏ogi oraz zapasowych elementów
osprz´tu. Wymagania za∏ogi o zaci´ciu sportowym wobec wn´trza jachtu nie sà zazwyczaj zbyt wygórowane. Skippi 650 z pewnoÊcià spe∏nia je z nawiàzkà.

W∏asnoÊci nautyczne
Test odby∏ si´ na Zalewie Zegrzyƒskim
w dwu etapach: przy wietrze 3 – 4B oraz
4 – 5B z genakerem. W takich warunkach
za∏oga nawet na kursach ostrych prowadzi∏a ∏ódê w niewielkim tylko przechyle. Na kursach baksztagowych, p∏ynàc na genakerze
Skippi 650 wychodzi∏ w Êlizg, osiàgajàc chwilowe pr´dkoÊci przekraczajàce 12 w´z∏ów.
Na wszystkich kursach jacht by∏ sterowny, nie
wykazywa∏ tendencji do nadmiernego ostrzenia, nawet w g∏´bszych przechy∏ach.
●

Podsumowanie
Skippi 650 to propozycja dla ˝eglarzy
lubiàcych si´ Êcigaç „na maksa”, z du˝à
dawkà adrenaliny, jakà gwarantuje zw∏aszcza
˝egluga w Êlizgu na genakerze przy wi´kszej
sile wiatru, ale zarazem bezpiecznie, bez
obawy o wywrotk´ i straty w sprz´cie. Jacht
dobrze prezentuje si´ na wodzie. Wykonany
jest nienagannie, z du˝à dba∏oÊcià o szczegó∏y, w interesujàcej kolorystyce ˝elkotu.

Rysowanie

marzeƒ

Monotyp czy klasa ograniczona? Które z tych
rozwiàzaƒ b´dzie lepsze dla rozwoju regat dla
wszystkich, którzy nie chcà ograniczaç si´
do ˝eglugi po szuwarach lub Chorwacji? Dobrej
odpowiedzi w∏aÊciwie nie ma. Sukces klasy 730
przemawia∏by za formu∏à klasy ograniczonej,
gdzie rywalizujà ró˝ne konstrukcje. I wszystko
by∏oby pi´knie, gdyby nie kasa. W klasach
ograniczonych, takich jak Micro czy 730, trwa
nieustanny festiwal nowoÊci. Ile˝ to razy
czo∏ówka tej klasy zmienia∏a jachty na nowsze.
Ci, którym nie starcza pieni´dzy na zamian´
jachtu, grzejà ogony na kilkuletnich
przestarza∏ych jachtach. I w∏aÊnie z tego powodu
wraz z armatorami Skippiego 650 i producentem
zdecydowaliÊmy si´ na formu∏´ monotypowà.
Wszystkie jachty z jednej formy z tej samej
stoczni, ˝adnej mo˝liwoÊci zmian w konstrukcji,
no i najwa˝niejsze, to co horrendalnie winduje
koszty jachtów w klasach ograniczonych: Êcis∏e
limity stosowania materia∏ów. Skippi 650
powstaje wy∏àcznie z materia∏ów nieegzotycznych
– z ˝ywicy poliestrowej i szk∏a. Jacht ma byç
mo˝liwie tani i trwa∏y. To, jak si´ wydaje,
podstawowe warunki popularnoÊci klasy.
Przy tym wszystkim spe∏nia minimum kryteriów
mieszkalnoÊci. Mo˝na na nim sp´dziç weekend,
a nawet pow∏óczyç si´ turystycznie
„po szuwarach”. Jacht projektowany jako
turystyczno-regatowy musi te˝ gwarantowaç
za∏odze przyjemnoÊç z ˝eglowania, a wi´c
ma byç szybki i zarazem niezbyt narowisty.
To kryterium, jak wynika z testu, Skippi 650 spe∏nia bez zastrze˝eƒ. W stosunku do poprzedniej
wersji jacht zyska∏ na statecznoÊci, a po odchudzeniu do 650 kg wchodzi w Êlizg ju˝ od 4B.
Pomiary statecznoÊci, jakim poddano wszystkie
jachty startujàce w mistrzostwach Polski, wykaza∏y, ˝e z przechy∏u 90 stopni podnoszà one
minimum 16 kg na topie masztu.
Najwa˝niejsze jednak dla rozwoju ka˝dej klasy
– to atmosfera podczas regat. Zapowiada si´,
˝e w Stowarzyszeniu Klasy Skippi 650 (obecnie
w trakcie rejestracji sàdowej) nie b´dzie
z tym problemów. Spe∏niony jest bowiem
najwa˝niejszy jej warunek: wszyscy startujà
na jednakowych jachtach. Wynik zale˝y zatem
jedynie od umiej´tnoÊci za∏ogi i oczywiÊcie
odrobiny szcz´Êcia.
Jerzy PieÊniewski
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Test jachtu SKIPPI 650

Dane techniczne
D∏ugoÊç
6,50 m
SzerokoÊç maksymalna
2,50 m
Masa
650 kg
WypornoÊç
0,95 t
Pow. ˝agli: grot
18, 2 m2
genua
8,8 m2
genaker
35 m2
Zanurzenie
0,35/1,45 m
WysokoÊç masztu
9,0 m
IloÊç koji
4
Silnik przyczepny
2-4 KM
Konstruktor
Jerzy PieÊniewski
Kontakt
0-22-842-84-52
Producent
Skipper Yacht
e-mail:skipper@cybersails.info.pl
Stowarzyszenie klasy
www.skippi650.ant.pl

W - wiatr rzeczywisty

optymalny kàt ˝eglugi
na wiatr oko∏o 36°

Moment prostujàcy [KNm]
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Wykres momentów prostujàcych jachtu Skippi 650

V - pr´dkoÊç (w´z∏y)

8
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12

optymalny kàt ˝eglugi
z wiatrem oko∏o 100 (1700)

Co nam si´ podoba∏o

Co nale˝a∏oby poprawiç

y W∏aÊciwoÊci nautyczne
y SterownoÊç i ∏atwoÊç
manewrowania jachtem
y dobry osprz´t
y Jasne i funkcjonalne wn´trze

y Po∏o˝enie „stolika” szotów grota
przenieÊç za prowadnic´, zmieniç
p∏etw´ sterowà i zmniejszyç mas´
ca∏ego urzàdzenia sterowego

Biegunowe pr´dkoÊci jachtu Skippi 650
przy pr´dkoÊci wiatru: 10-13 w (3B)
Linia przerrywana dla jachtu z genakerem
przy wietrze 4B do 5B

Podstawowe parametry krajowych klas regatowych
i regatowo-turystycznych jachtów kabinowych
730
Skippi 650
Symphaty 600
klasa ograniczona
monotyp
monotyp
D∏ugoÊç maks.
7,30 m
6,50 m
6.00 m
SzerokoÊç maks.
2.50 m
2,50 m
2,45 m
Masa minimum
800 kg
650 kg
550 kg
WypornoÊç
1,1-1,2 t
0,95 t
0,8 t
Zanurzenie
minimum 0,40 m
0,35/1,45 m
0,25/1, 10 m
27 m2
25 m2
Pow. ˝agli maks.
30 m2
Genaker
40 m2
35 m2
30 m2
StatecznoÊç przy 90° (obcià˝enie na topie)
15 kg
15 kg
10 kg
Liczba koji
4
4
4
Za∏oga w regatach
4-5 osób
3-4 osoby
3 osoby
Konstruktor
Andrzej Skrzat (Majestic 24)
Jerzy PieÊniewski
Andrzej Skrzat
Rolf Vrolijk i inni
Cena netto(*)
od 65 tys. do
oko∏o 40 tys.
oko∏o 35 tys.
110 tys. (wersja w´glowa)
(*) - podano cen´ przybli˝onà, gdy˝ koszt wykonania jachtu w stoczni zale˝y od rodzaju osprz´tu, rodzaju tkaniny ˝aglowej itp. czynników.

