
Prasowy 
Żeglarstwo taktyczne ma 10 lat 
Jubileuszowa edycja " Gra Przeciw Wiatru" - "łódz kontra łódz" 
 

 Świętujemy z tobą! Dostępny od 12.11.2020 przez ograniczony czas:   
Jubileuszowa edycja za jedyne 10 €. 
Dokładnie 10 lat temu na 12. Listopad 2010 "Tactical Sailing" z grą 
"Against the Wind" został po raz pierwszy "uruchomiony". Zaczęło się 
jako mała koncepcja, ale przekształciła się w bardzo skomplikowany 
program nie tylko dla dzieci i początkujących żeglarzy, ale także bardzo 

preferowane przez trenerów za unikalny "Coach's Toolbox". 
 
Nasze wdzięczne podziękowania należą się tym "żeglarzom" i "taktykom", którzy byli z nami 
od samego początku: 
Julian&Philipp, Jochen, Lennart, Marvin and Nils, Roko&Mic, George, Lutz, Cyrill, 
Abby&Tom, Mat&Malcom, and Zizi! 
Dziś "Tactical Sailing (TS)" jest znany na całym świecie z programów tłumaczonych na 
angielski i hiszpański, z różnych dokumentów przetłumaczonych na język włoski, francuski, 
szwedzki, portugalski i polski. 
Również w ciągu ostatnich 10 lat, 14 różnych klas łodzi popłynął do TS-Harbour: Zaczęło się 
od Optimist, a następnie Laser, a teraz osiągnął J/70 i TP52, a wszystkie klasy są w formacie 
Floty, Mecz, Team-Race lub Champions League. 
 
"Projekt TS" był możliwy dzięki współpracy wspaniałych kolegów, których "know-how" dało 
nam dostęp do Mediów, umożliwiając tym samym rozbrzmiewanie echem od żeglarzy, klubów 
i trenerów w społeczności żeglarskiej. W 2012 roku otrzymaliśmy nagrodę za dydaktykę 
medialną od "Eurelea", powszechnie uznanego europejskiego wyróżnienia, za nasz 
profesjonalnie zaprojektowany moduł edukacyjny. 
 
Nawet po 10 latach TS jest nadal bardzo aktywny i jest obecnie używany zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym.  Dzięki naszym symulacjom stworzyliśmy szybki i 
przyjemny sposób uczenia się żeglowania i udało nam się skutecznie pokazać, jak pokonać tego 
"niewidzialnego, nieprzewidywalnego potwora" wiatru w różnych sytuacjach. 
 
Możesz również stać się darmowym członkiem naszego TS-Lounge i otrzymywać informacje 
dotyczące samouczków, klipów wideo, słownika TS i naszej "listy rankingowej". 
 
Za jedyne 10 €, zamów edycję jubileuszową już teraz: 
http://www.tacticalsailing.com/en 
  
Paul Gerbecks 
Munich, 12.11.2020 
 
 
 


