RACE 2OOO
Andrzej Pochodaj
Żeglując po internecie możemy znaleźć kilkadziesiąt witryn związanych z regatami The Race, które choć mają się
rozpocząć dopiero w 2000 roku, już wzbudzają wielkie zainteresowanie. Nie chcąc pozostać w tyle za innymi, polski
zespół przygotowujący się do tej imprezy doczekał się swojego własnego serwisu internetowego o tytule RACE 2000
pod adresem http://www.race2000.info.pl. Z za-

tową oraz założeniach imprezy. Dla wielu najbardziej interesującą okaże się część poświęcona jachtom, podzielona
na trzy strony: Konstruktor - wiadomości o biurze projektowym Ollier&Asc., Jet40, na której wkrótce będziecie mogli
zobaczyć zdjęcia z uroczystości chrztu i wodowania jachtu
treningowego oraz Superjacht z umieszczonymi rysunkami i danymi technicznymi wielkiego katamarana regatowego, jakiego w Polsce nikt jeszcze nie widział. W Załodze znajdziecie żeglarskie CV Romana Paszke, a już niedługo zasady
doboru, kwalifikacji, treningu, no i oczywiście skład polskiego teamu. Niezwykle interesujące mogą okazać się podstrony Przygotowania i Sponsoring. Do tej pory w Polsce
tylko nieliczni mieli pojęcie jak od podszewki wyglądają przygotowania i finansowanie wielkich imprez żeglarskich. Teraz każdy może zapoznać się z harmonogramem przygotowań, zasadami sponsoringu, oprawy medialnej regat
i wieloma innymi ciekawymi a mato znanymi szczegółami.
Być może dopiero wtedy wielu zda sobie sprawę jak wielkim i złożonym przedsięwzięciem jest start w tego typu imprezach.

łożenia ma to być obszerne i na bieżąco aktualizowane
źródło informacji o przygotowaniach, a następnie udziale
zespołu Romana Paszke w tym niezwykłym wydarzeniu
żeglarskim.
Serwis posiada przejrzysty układ, który pozwala nawet
początkującemu internaucie na swobodne poruszanie się
po nim i odnalezienie interesujących go informacji. W chwili
obecnej ze strony głównej mamy bezpośredni dostęp do
części zatytułowanych: Regaty, Jachty, Załoga, Przygotowania, Sponsoring, Linki, a także do witryny organizatorów
regat The Race. Na stronie Regaty znajdziecie wiadomości
o zasadach i regułach obowiązujących w regatach, listę starArchiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

MISTRZOWSKIE
STRONY
Agata Skowron-Nalborczyk agatanal@orient.uw.edu.pl
Tomasz Dwornicki „Agrest" td@rsi.pl
W Internecie można spotkać strony WWW znanych,
utytułowanych żeglarzy z wielu krajów, mistrzów i medalistów różnych klas regatowych. W ich przypadku serwisy takie spełniają różne funkcje: poza podaniem dokładnych danych na temat zwycięstw, czy
harmonogramów startów, zaspokajają one ciekawość fanów, prezentują sponsorów mistrza itd.
Polscy mistrzowie żeglarscy również zaczynają doceniać korzyści płynące z posiadania własnej strony
w Internecie.
Pod koniec marca w sieci pojawił się serwis Katarzyny i Bartłomieja Szotyńskich, mistrzów w klasie Europa i Laser ( h t t p : / / w w w . a s t e r c i t y . n e t /
~europe41/). Kasia Szotyńska wygrała w zeszłym roku Puchar Polski, osiągnęła także świetne wyniki w Mistrzostwach Świata. Starszy od Kasi Bartek zaczynał od

Optymistów i Cadetów, a w 1998 zdobył tytuł Mistrza
Polski w klasie Laser Radial.
Szotyńscy umieścili na swoim serwisie plany ich startów na 1999 rok. Wyglądają one dość imponująco każdego miesiąca nie mniej niż trzy imprezy w różnych
miejscach kraju i świata. Naszych mistrzów czekają
w tym roku eliminacje do olimpiady Sydney 2000 (SPA
Regatta, Kieler Woche, Mistrzostwa Europy).
Miłe jest to, że Kasia i Bartek sami przygotowali swoje strony WWW. Serwis powstał niedawno i dlatego brak
mu jeszcze ostatecznego szlifu (np. polskie znaki kodowane są w CP 1250, czyli systemie jednego producenta oprogramowania, a nie w obowiązującym standardzie
ISO Latin 2), nie ma na nim wielu informacji, których
zapowiedzi już widać. Na razie brakuje np. galerii zdjęć
i wiadomości prasowych.
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Rozmowa „Rejsu" z Mateuszem
(przez Internet)

Szkoda, że autorzy nie napisali więcej o sobie i o tym,
co robią poza regatami - na pewno jest trochę osób zainteresowanych tym, jak osiągać takie sukcesy i jak pogodzić życie sportowca z nauką i życiem codziennym.
Dłużej istnieje w Internecie dużo bogatsza strona innego, starszego tytułowym stażem żeglarskiego mistrza, Mateusza Kusznierewicza (http://www.kusznierewicz.sos.com.pl).
Oprócz naprawdę imponującego zestawienia dotychczasowych osiągnięć Mateusza, serwis zawiera kalendarium imprez z zeszłego roku, urozmaicone opisami samego mistrza, rozkład startów-wygląda na to, że
Mateusz ma ściśle zaplanowany czas aż do września
2000 - do Igrzysk Olimpijskich w Sydney.
Oprócz tych oficjalnych informacji serwis zawiera też
i bardziej prywatne, fani mogą np. dowiedzieć się, kiedy
Mateusz obchodzi urodziny, jaki jest jego stan cywilny,
waga i wzrost. Mają także możliwość zobaczyć, jak przyszły mistrz wyglądał, gdy był niemowlęciem na rękach
swojej mamy i kto jest najgroźniejszym jego przeciwnikiem (wcale nie jest to żeglarz!), obejrzeć go w towarzystwie kangura, czy pana prezydenta Kwaśniewskiego.
Serwis Mateusza ma parę niedociągnięć np. w układzie stron i interpunkcji, ale poza tym prezentuje się
dobrze, zdjęcia o małej objętości szybko się ładują, a duża ilość przejrzyście podanych informacji zadowoli każdego, kto chciałby się dowiedzieć jak najwięcej o naszym mistrzu olimpijskim w klasie Finn.

Rejs: Kiedy zainteresowałeś się Internetem?
Mateusz: Dość niedawno, nawet jak na polskie warunki. Było
to wtedy, kiedy mogłem sobie pozwolić na zakup mojego pierwszego komputera-notebooka w 1996 roku.
Jakie były początki Twojej przygody z Internetem? Co było
najpierw: wędrowałeś po stronach WWW, czy używałeś poczty elektronicznej?
Przyznam się szczerze, że przez pierwszy rok nie miałem
nawet przeglądarki do stron WWW. Używałem dostępu do sieci głównie w celu korzystania z e-mail, aby móc zrezygnować
z faksu.
Robisz własną stronę sam, czy ktoś Ci pomaga? Widziałam
w HTML-u ukryte imię: Artur...
Artur dostaje ode mnie wszystkie materiały i wrzuca na serwer. Jego rola polega głównie na komponowaniu tego, co ja mu
prześlę.
Moja rola polega na zbieraniu pomysłów, dokumentacji w postaci zdjęć i pisaniu tekstów.
Czy często używasz e-mail? Czy utrzymujesz tak kontakty
ze znajomymi w Polsce, gdy jesteś za granicą?
Pocztę odbieram codziennie. Głównie utrzymuję kontakty z żeglarzami, trenerami, sponsorami i oczywiście znajomymi z całego świata.
Czy masz internetowych znajomych?
Zaledwie paru. Zdobyli oni adres mojej poczty elektronicznej
w czasie odwiedzin na mojej stronie WWW, lub w trakcie moich
wywiadów telewizyjnych bądź radiowych, gdzie często poruszam
temat Internetu.
Czy będąc w Polsce też używasz poczty elektronicznej?
Staram się nieprzerwanie być w kontakcie ze światem używając poczty elektronicznej. Także będąc w Polsce codziennie sprawdzam swoją skrzynkę.
Jak pracujesz z pocztą, masz w domu stacjonarny komputer, czy też używasz tylko notebooka?
Korzystam prawie cały czas z notebooka. Nawet po powrocie
do domu pocztę odbieram za jego pomocą.
Od połowy marca mam nowy telefon, z którego mogę w każdym momencie, z każdego miejsca odebrać swoją pocztę. Mimo
to nie zamierzam zrezygnować z notebooka.
Czy liczysz się z tym, że jeśli Twoja strona WWW zostanie
rozpropagowana, zaczniesz dostawać listy od fanów i fanek?
Czy jesteś gotów na te listy odpowiadać?
Z prawdziwą przyjemnością odpowiem
na wszystkie listy. Pomimo że mój harmonogram zajęć jest
bardzo bogaty, zawsze znajduję czas na tę przyjemność.
Czy myślałeś o zrobieniu angielskojęzycznej wersji swojej
strony - jesteś w końcu mistrzem międzynarodowym...
Jesteśmy już prawie przy końcu przygotowań anglojęzycznej
wersji. Wielu mistrzów sportu z całego świata zaprasza do odwiedzenia swoich stron i ja zamierzam dołączyć już niebawem do tego grona.
Dziękuję, że mimo napiętego harmonogramu znalazłeś
czas na ten internetowy wywiad. Życzymy Ci jeszcze wielu
sukcesów żeglarskich i powodzenia w pracy nad Twoją stroną WWW.
Rozmawiała: Agata Skowron-Nalborczyk
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