
Informacja o regatach International Waterbike Regatta 2010 w 

Szczecinie 
 

 

Studenci oceanotechniki z Koła Naukowego AQUATILUS działającego na Wydziale 

Techniki Morskiej ZUT w Szczecinie po raz trzeci wzięli udział w Międzynarodowych 

Regatach Rowerów Wodnych IWR (International Waterbike Regatta), które odbyły się w 

Niemczech (Rostock) tego roku w czerwcu. W trakcie regat studenci uzyskali prawo 

zorganizowania następnych regat w 2010 roku w Szczecinie. 

Członkowie koła, którzy są studentami kierunku Oceanotechnika, samodzielnie 

zaprojektowali i zbudowali dwa rowery wodne, począwszy od kadłuba, a skończywszy na 

układzie napędowym. W regatach wzięło udział 27 jednostek z kilkunastu uczelni 

technicznych Europy, m.in. z Niemiec, Turcji, Chorwacji, Finlandii i oczywiście z Polski, 

którą reprezentowały ekipy z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 

Gdańskiej oraz Wydziału Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. Nasz Wydział reprezentowały w tym roku dwie jednostki 

Aquatilus i Adibel. 

 

 
Na pierwszym planie dwie jednostki ze Szczecina – Aquatilus i Adibel 

 

 

Historia Regat 
 

IWR – International Waterbike Regatta to międzynarodowe studenckie zawody rowerów 

wodnych. Studenci samodzielnie projektują i konstruują rowery wodne w różnych 

konfiguracjach, a następnie startują na nich. Maksymalne prędkości tych jednostek 

przekraczają 20 km/h na wodzie, a są to jednostki napędzane tylko przez dwóch studentów. 

Rowery wodne zajmujące pierwsze miejsca w regatach są bardzo zaawansowane technicznie, 

materiały stosowane do ich budowy to nowe kompozyty, a pędniki osiągają sprawności 

wyższe niż te stosowane np. na statkach morskich. 

 



 
Zwycięzca regat 2009 – jednostka Anna X, Autor zdjęcia: Bert Burchett, 

www.bergringfoto.de 

 

Zawody rozgrywane są co roku na przełomie maja i czerwca. W zawodach biorą udział 

studenci uczelni technicznych z całej Europy m.in. z: Niemiec, Włoch, Turcji, Finlandii czy 

Chorwacji. Studenci ci są przyszłością przemysłu techniki morskiej w swoich krajach. IWR to 

jednak nie tylko zawody. To także kontakt międzykulturowy oraz wymiana wiedzy 

technicznej w dziedzinie budownictwa tego typu jednostek. Hasłem przewodnim zawodów 

jest technika budowy, dobra zabawa oraz sportowe współzawodnictwo. Tegoroczne zawody 

odbyły się w Rostocku, były to jubileuszowe 30 zawody z serii. 

W przeszłości konkurencje rozgrywane podczas zawodów to: próba ładowności, wyścig 

na 1000m, próba bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia, próba manewrów podczas 

ratowania człowieka za burtą, próby zakręcania wokół boi, oryginalność – ilość części 

zrobionych we własnym zakresie. Obecnie konkurencje są czysto sportowe: 

− sprint na 100 m, 

− sprint na 250 m, 

− długi dystans, 

− forward-stop-backward (przód-stop-tył), 

− slalom, 

− przyśpieszenie na 10 m, 

− próba uciągu na palu (bollard pull). 

Najstarszą jednostką startująca do dziś jest Lattenjammer, jednostka ta została zbudowana 

1982 roku, więc startuje prawie od początku. 

 



 
Lattenjammer – jednostka z Berlina 

 

 
Aluminia – jednostka zbudowana przez studentów z Bremen. Autor zdjęcia: Bert Burchett, 

www.bergringfoto.de 

 

W pierwszych zawodach IWR startowało 8 rowerów, obecnie w 2009 roku było ich aż 27, w 

tym 4 zupełnie nowe jednostki. Jednostki charakteryzują się ogromna różnorodnością. 

Zwycięzcą tegorocznych regat jest jednostka zbudowana przez studentów z Rostocku – Anna 

Χ (czytaj Anna Chi), jednostka zbudowana w układzie polinezyjskiego proa. Studenci i 

studentki Zachodniopomorskiej Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą mieli 

okazję bliżej zapoznać się z regatami, gdyż prawo organizacji regat w 2010 roku otrzymali 

studenci Wydziału Techniki Morskiej i regaty odbędą się w Szczecinie! 

Poza typowo sportowym wymiarem regat oceniana jest również oryginalność i ciekawy 

pomysł na jednostkę. Studenci z Flensburga budzą entuzjazm swoją jednostką Tiger Duck, 

czyli Kaczką Tygrysią. Jednostka posiada napęd płetwowy, który wprawia ją w ruch poprzez 

regularne wykonywanie dynamicznych przysiadów, tzw. „hopów”. Nie posiada dużej 

prędkości, choć jak mówią studenci z Flensburga jej regularne osiągi ograniczone są poprzez 

nieregularny trening. Pomimo małej prędkości porusza się całkiem sprawnie i posiada nawet 

bieg wsteczny 

 



 
Kaczka tygrysia w trakcie „hopów” 

 

 

 

 

Inną ciekawą jednostką jest Dragon Fly. Jednostka ta posiada napęd w którym zainstalowano 

normalne lotnicze śmigło. 

 



 
Dragon Fly w trakcie „lotu” 

 

Utartym schematom wymyka się także Renate – łódka z Rostocku. Według relacji studentów 

łódka kończyła swój żywot jako model kadłuba holownika na basenie modelowym 

Uniwersytetu w Rostocku. Studenci ulegli jednak jej niezaprzeczalnemu urokowi i 

zainstalowali nożny napęd śrubowy. Obecnie jednostka posiada elementy charakteryzacji 

łodzi wikingów, a na wyposażeniu ma specjalne kontenery na zapas napoi niskoalkoholowych 

dozwolonych do spożycia lokalnymi przepisami. W przypadku wyczerpania się zapasów 

napoi logistyczna załoga lądowa posiada specjalną procę pozwalającą na szybkie ich 

uzupełnienie trajektorią powietrzną (po paraboli balistycznej) w specjalnie do tego celu 

zaprojektowanych pojemnikach. 

 
 



 
Urok Renate jest niezaprzeczalny. 

 

 

 
Jednostka zbudowana przez studentów WTM ZUT - Adibel 

 



 
Jednostka zbudowana przez studentów WTM ZUT - Aquatilus 

 

 

 
Clementine – bocznokołowiec z Hamburga 

 



 
Jednostki w polu startowym – regaty w Chorwacji (2008). 

 

 

 

 
Jednostki w polu startowym – regaty w Chorwacji (2008). 

 

 



 
Włoski katamaran L’Ordegno – studenci z Triestu 

 

 

 
Przygotowania do startu 



 
 

 

Wizualizacja komputerowa roweru wodnego „Aquatilus” oraz jej praktyczna realizacja 

 


