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Srogi wiatr, wysoka fala, bezlitosne 
morze. Pierwsze obrazy, jakie kojarz¹ 
siê z ¿eglowaniem to brodaci mê¿czyźni, 
dzielnie walcz¹cy na swych ³odziach z 
¿ywio³em. Zdaniem aktora, zdobywcy 
Oscara Morgana Freemana aktorstwo to 
dziecinna zabawa w porównaniu z ¿eglo-
waniem na pe³nym morzu.
Letni wiaterek, ³agodna fala, spokojne 
morze to niezbyt atrakcyjne warunki dla ¿eglarzy, które panuj¹ zazwy-
czaj na Morzu Śródziemnym nad Zatok¹ Walencji. Portowi spacerowicze 
mog¹ tam spotkaæ osoby drzemi¹ce na ³odziach, czytaj¹ce, prowadz¹ce 
pogawêdki. Gdyby ¿y³y w czasach staro¿ytnej Grecji, z pewności¹ mod-
li³yby siê do Posejdona, by zes³a³ im wiatr. W obecnych czasach pozo-
staje im tylko cierpliwe na niego czekaæ. Najbardziej presti¿owy konkurs 
regatowy America’s Cup stoi pod znakiem zapytania. Spokojne Morze 
Śródziemne czy jezioro Titisee po³o¿one w po³udniowej czêści Szwarz-
waldu, które czêsto ani drgnie niejednokrotnie zmusza³o organizatorów 
zawodów ¿eglarskich do odwo³ywania jednego wyścigu za drugim. W 
tym roku konkurs o najstarsze trofeum ¿eglarskie świata ma siê odbyæ 
na innych zasadach. Zawody sta³y siê równie¿ przedmiotem zaintereso-
wania piaru.
„Od tej pory ogromna machina PR przyjmie barwy b³êkitu wód, z mniej-
szym naciskiem na piêkno, tempo, wznios³ośæ i dynamikê, które ucieleś-
nia w sobie puchar America’s Cup” - pisa³ „Spiegel” przed rozpoczêciem 
zawodów, które przewidywano, ¿e a¿ do 7 lipca bêd¹ robiæ furorê.
W trasie promuj¹cej puchar w krajach europejskich, przebiegaj¹cej pod 
has³em „W drodze do Walencji” organizatorzy wykorzystali zwrot „Alud 
Mug”, przydomek dla zwyciêzcy trofeum - „Srebrny Dzbanek”. Zapobie-
gawczo organizatorzy wyjaśniali dziennikarzom, ¿e podczas takich zawo-
dów nigdy nie wiadomo, w któr¹ stronê zawieje wiatr.

Coraz większa popularność
Po raz pierwszy od czasu, gdy w 1851 roku szkuner „America” z nowo-
jorskiego Yacht Clubu wygra³ regaty u wybrze¿y wyspy Isle of Wight, 
po³o¿onej na po³udniowym wybrze¿u Anglii zawody pucharu America’s 
Cup odbêd¹ siê w Europie, gdzie powoli sport ten zyskuje coraz wiêcej 
fanów. Popularnośæ zdobywa równie¿ w Niemczech - na starcie pojawi 
siê po raz pierwszy w historii niemiecki jacht United Internet Team Ger-
many, nale¿¹cy do jedenastej dru¿yny spośród 9 pañstw, które chc¹ ode-
braæ tytu³ mistrza szwajcarskiemu teamowi Yacht Alinghi.
- Zainteresowanie jest naturalnie ogromne, media towarzysz¹ nam przez 
ca³y czas - mówi Oliver Laskowsky, rzecznik prasowy United Internet 
Team Germany. Wszystkie znacz¹ce gazety wys³a³y swoich reporterów 

Królestwo wiatru
Przez dziesi¹tki lat puchar America’s Cup by³ 
najbardziej presti¿owym konkursem ¿eglarskim, 
gratk¹ dla multimilionerów. Obecnie, kiedy regaty 
sta³y siê atrakcyjne dla sponsorów równie¿ sta³y siê 
trybem napêdzaj¹cym potê¿n¹ machinê piarow¹.

do Walencji, niemieckie sta-
cje telewizyjne ARD i ZDF 
zaplanowa³y 60-godzinn¹ 
transmisjê z regat w swoich 
programach popo³udniowych. 
Niestety, tylko do momentu, 
kiedy usta³ wiatr i 11 z 24 dni 
regatowych zosta³o odwo³a-
nych. - Dla telewizji to by³a 

absolutna katastrofa – wspomina Boris Hedde, 
konsultant w firmie doradczej Sport und Markt. 
Wiele imprez sportowych, np. skoki narciarskie 
by³o wiele razy odwo³ywanych z powodu nie-
korzystnych warunków pogodowych, ale by³y 
to pojedyncze imprezy. „Jednak dla odbioru 
wydarzenia, które po raz pierwszy odby-
wa³o siê w Europie taka sytuacja by³a bardzo 
niekorzystna”.

Drogie przedstawienie
Ten, ponoæ najtrudniejszy wyścig ¿eglarski 
świata sta³ siê dla piarowców i sponsorów bar-
dziej atrakcyjny ni¿ kiedykolwiek. - Zaintere-
sowanie mediów znacznie wzros³o, a to jest 
naturalnie decyduj¹cym kryterium dla spon-
sorów – wyjaśnia Björn Wiedemann, mana-
ger PR i marketingu firmy ubezpieczeniowej 
Allianz. Po raz pierwszy grupa ubezpiecze-
niowa Allianz zaanga¿owa³a siê w sport ¿eglar-
ski. - Europa jako miejsce rozgrywek, a tak¿e 
wizerunek miêdzynarodowej firmy oferuj¹cej 
us³ugi finansowe by³y dla nas wystarczaj¹cym 
powodem do zaanga¿owania siê w projekt – 
opowiada Wiedemann. Puchar America’s Cup 
liczy sobie 130 sponsorów, których logotypy 
dumnie prezentowa³y siê na jachtach w Walen-
cji: UBS, Modern Times, BMW. W czasach, 
kiedy przedsiêbiorstwa chc¹ byæ postrzegane 
jako przyjazne dla środowiska ten bezspali-
nowy, odbywaj¹cy siê na świe¿ym powietrzu 
sport u³atwia agencjom PR obs³uguj¹cym firmy 
to zadanie. - Nowości¹ jest, ¿e miêdzy spon-
sorami nie ma ju¿ tylko wiod¹cych na rynku 
marek, lecz pojawi³y siê równie¿ takie, które 
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chc¹ dotrzeæ do wiêkszego grona publiczności 
- mówi Hedde.
Wśród ¿eglarzy pieni¹dze od sponsorów s¹ 
zawsze mile widziane, bo start w regatach 
America’s Cup to nie „bagatelka”. Dru¿yny 
staj¹ce do wyścigu musz¹ mieæ minimum 150 
milionów euro w swoim bud¿ecie. Zespo³y 
takie, jak Alinghi (Szwajcaria) czy BMW 
Oracle Racing (USA) najwy¿sze sumy z w³as-
nego bud¿etu inwestuj¹ w projekt, wykonanie 
i budowê swoich jachtów.

Ciężki sport
Podczas wyścigu 17 mê¿czyzn gimnastykuje siê 
przy plankach. Atleci, wykwalifikowani spor-
towcy - ka¿da czynnośæ musi byæ wykonana z 
precyzj¹. ¯eglarstwo to trudny, profesjonalny 
sport. Bez dyscypliny nie ma szans na zwy-
ciêstwo. Z centymetrow¹ dok³adności¹ za³ogi 
manewruj¹ doskona³ymi technicznie jachtami 
od jednej boi do drugiej. Taktycznie delikatne 
przedsiêwziêcie, przez ca³y wyścig trzeba 
obserwowaæ przeciwnika i opracowywaæ stra-
tegie. Laikowi przed telewizorem udziela siê 
napiêcie. Widok jest imponuj¹cy, przy ca³ym 
sprzêcie, który trzeba obs³u¿yæ na pok³adzie 
jachty tak g³adko prześlizguj¹ siê po tafli wody.
Z wiatrem czy bez ¿eglarstwo nie jest sportem 
tak telewizyjnym, jak pi³ka no¿na, Formu³a 1 
czy obecnie pi³ka rêczna. Takie stacje telewi-
zyjne, jak ARD czy ZDF powinny to przewi-
dzieæ. Transmisje ogl¹da³o zazwyczaj kilkaset 
tysiêcy ludzi. Szef dzia³u sportowego Axel Bal-
kausky odradza³ transmisje na ¿ywo. Nawet 
pomimo tego, ¿e zamontowano na jachtach 
nowe kamery, zwane „wirtualnym okiem”, które 
mia³y wszystkim widzom siedz¹cym wygodnie 
na suchym l¹dzie przed telewizorem udzieliæ 
ducha wspó³zawodnictwa. - To sprawi³o, ¿e 
puchar America’s Cup sta³ siê dla widza bar-
dziej atrakcyjny – uwa¿a Wiedemann.
Sam fakt, ¿e jakiś jacht jest na pozycji lidera nie 
ma dla widza znaczenia, a z pewności¹ trzeba 
wykluczyæ, ¿e bêdzie to team niemiecki. Ze 
sportowego punktu widzenia przedsiêwziêcie 
United Internet to katastrofa. Mimo ¿e uda³o 
siê pozyskaæ podwójnego mistrza olimpijskiego 
w ¿eglarstwie Jespera Banka, ekipa Team Ger-
many zajê³a przedostatnie miejsce w rundzie 
kwalifikacyjnej. Za nimi uplasowa³a siê jedy-
nie za³oga z Chin. Niemiecka prasa nie szczê-
dzi³a Team Germany krytycznych komentarzy. 
- Naturalnie nie mo¿emy byæ z tego zadowoleni 
- mówi Laskowsky, dodaj¹c: - Samym piarem 
nie da siê nic osi¹gn¹æ. Dobre sportowe wyniki 
naturalnie u³atwi³yby pracê piarowcom.
Podobnie jak przy innych sportach motorowych 
zanim dru¿yna zacznie zwyciê¿aæ, potrzebne 

jest du¿e doświadczenie, cierpliwośæ i czas. W 2009 roku swoje dru¿yny 
maj¹ zamiar wystawiæ Anglia oraz przedsiêbiorcy z Dubaju.

Wzorem Formuły 1
Od czasu, kiedy przewodnicz¹cy United Internet, posiadacz patentu 
¿eglarskiego oraz pokaźnego jachtu Ralph Dommermuth postanowi³ 
wzi¹æ udzia³ w regatach minê³y dopiero dwa lata. Dos³ownie w ostat-
niej sekundzie zg³osi³ swój jacht do zawodów pucharu America’s Cup. 
Dla United Internet by³o to w ogóle pierwsze dzia³anie sponsoringowe. 
Czy zatem mimo wszystkich niepowodzeñ Team Germany weźmie 
równie¿ udzia³ w nastêpnych zawodach America’s Cup? - Ka¿dego dnia 
dziennikarze pytaj¹ mnie o oto – stwierdza Laskowsky i wyjaśnia, ¿e 
na obecn¹ chwilê nie zosta³o jeszcze nic postanowione. Dalszy udzia³ 
zale¿y od bardzo wielu czynników - przede wszystkim od tego, gdzie 
bêd¹ siê odbywa³y nastêpne zawody pucharu America’s Cup. W USA 
czy w Nowej Zelandii United Internet z pewności¹ nie wystartuje, 
bo uczestnictwo by³oby zbyt kosztowne. Dodatkowo niekorzystna, ze 
wzglêdu na zmianê czasu, by³aby pora transmisji telewizyjnych.
Mened¿erowie America’s Cup zastanawiaj¹ siê nad uatrakcyjnieniem 
zawodów poprzez stworzenie regat na wzór Formu³y 1. Podobnie 
jak w rajdach formu³y ca³y cyrk 
¿eglarski zosta³by podzielony i 
mia³by swój przystanek w kilku 
krajach. - Dziêki temu z pewnoś-
ci¹ ten sport zyska³by na reputa-
cji – przekonuje Hedde. Siedem, 
osiem przystanków, poczynaj¹c 
od USA, przez Europê, Dubaj, 
a na Nowej Zelandii koñcz¹c, 
by³oby do rozwa¿enia. - Pewnego 
rodzaju systematycznośæ z pew-
ności¹ podnios³aby poziom tych 
zawodów – zauwa¿a Wiedemann. 
Dotychczas regaty odbywa³y siê 
co kilka lat w nieregularnych odstêpach czasu. Do tego od czasu do 
czasu odbywa³y siê w ró¿nych miejscach przedregaty. Sympatycy regat 
mogliby siê jeszcze bardziej cieszyæ z zawodów, gdyby ich poziom siê 
podniós³.

Głośne, kolorowe kiermasze
Dla wielu konkurs America’s Cup pozostanie jednak przede wszystkim 
wydarzeniem, które odzwierciedla określony styl ¿ycia. - Wiêcej ludzi 
interesuje siê tym sportem jako wydarzeniem samym w sobie ni¿ jako 
dziedzin¹ sportu - mówi Hedde. - Regaty s¹ obecnie wydarzeniem pierw-
szej klasy, na którym siê bywa dla samego bywania – dodaje. Zapraszani 
na zawody America’s Cup sponsorzy mog¹ odpocz¹æ od zwyczajnych 
zaproszeñ na mecze pi³ki no¿nej i w ekskluzywnych warunkach spokoj-
nie rozmawiaæ o interesach. Podczas regat w Walencji podpisano ju¿ 
niejedn¹ umowê.
Miêdzy biznesmenami w garniturach oraz opalonymi ¿eglarzami w czy-
stych koszulach odnajduje siê równie¿ Patrizio Bertelli, „patron” ¿egla-
rzy z w³oskiego teamu Luna Rossa Challenge. W³aśnie ten d³ugobrody 
szef firmy Prada nale¿y do tradycjonalistów sceny ¿eglarskiej. Cz³owiek, 
któremu g³ośne kolorowe kiermasze nie s¹ obce najchêtniej widzia³by 
zawody America’s Cup jako wydarzenie bardziej rodzinne, elitarne i pry-
watne. Dla bardzo bogatych ludzi, takich jak on sam.
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