
Choć od lat chwalimy naszych rodzimych pro-
ducentów za jakość budowanych przez nich 
jachtów, to niekwestionowanymi mistrza-
mi w tej branży są z pewnością Holendrzy 
– to oni wymyślili jachting, a do tego słyną 
z solidności, pomysłowości i zorganizowania. 
Rodzinna stocznia Contest Yachts produku-
je półseryjnie od prawie 60 lat w malutkim 
Medemblik solidne, ładne jachty z segmentu 
luksusowego. Najmniejszym z oferowanych 
obecnie modeli jest Contest 42CS, laureat 
konkursu na najlepszy jacht Europy w ka-
tegorii Luxury Cruiser, typowy deck saloon 
(DS), czyli łódź z powiększoną i przeszkloną 
niemal z każdej strony nadbudówką. W tym 
roku pojawił się na Targach „Wiatr i Wo-
da” polski przedstawiciel tego producenta, 

firma Luxury Sails, za sprawą której uzy-
skaliśmy możliwość przetestowania tego  
wyjątkowego modelu.

Kadłub
Wszystkie contesty wykonywane są w tech-
nologii laminowania metodą infuzji z doci-
skiem podciśnieniowym pod workiem próż-
niowym. Jako przekładkę na kadłub, pokład 
i grodzie stosuje się balsę. Płaty tego egzo-
tycznego drewna dostarczane są w postaci 
równo pociętych drobnych prostopadłościa-
nów – to sposób na pozbycie się wad tego 
wypełniacza – nasiąkania wodą. Podczas 
laminowania żywica pod ciśnieniem wnika 
w szpary pomiędzy „klockami”, zabezpie-
czając każdy z nich przed wnikaniem wo-

dy. Ponadto tak przygotowana przekładka 
zwiększa odporność na miejscowe uszko-
dzenia, a jeśli nawet takowe się pojawią, np. 
na skutek silnej kolizji, wymienia się tylko 
uszkodzone „klocki”, pozostałe zaś nadal 
utrzymują swe własności. Abstrahując od 
detali technicznych, kadłub i pokład Conte-
sta są dzięki temu lekkie, sztywne, odpor-
ne na wnikanie wody i... łatwe w naprawie.

Nieznacznie pochylona dziobnica, dość 
ostra sekcja dziobowa przy dużej szeroko-
ści kadłuba oraz okrągłe poszycie bez za-
łamań wskazują na dużą dzielność morską 
tej jednostki. Żeglarze pływający po ocea-
nach cenią też wysokie, zamknięte pawę-
że – i takie budowane są seryjnie w conte-
stach. Jednak w testowanym egzemplarzu, 

TeksT Dominik Życki, zdjęcia materiały firmowe contest yachts

Mistrz 
z kraju 
tulipanów
Tytuł Europejskiego Jachtu Roku 2014 w Europie 
zdobył Contest 42CS, produkowany w holenderskiej 
stoczni Contest Yachts. W tym roku contesty 
pojawiły się na polskim rynku, a my mieliśmy okazję 
przetestować właśnie ten nagrodzony model.  
Czy zgadzamy się z werdyktem międzynarodowego 
jury? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

długość 12,85 m
cena 412 tys. euro + VAT 

Żagle
Contest 42CSTECHNIK A

sierpień 2015

Test jachtu 

Żagle | www.zagle.com.pl 38



na życzenie armatora, zastosowano odchy-
lany fragment pawęży, przemieniający się 
w platformę kąpielową, pięknie wyłożoną 
teakiem. Co ciekawe – o szerokości platfor-
my decyduje zamawiający...

Pokład, kokPit, osPrzęt 
i wyPosażenie

Szczęśliwy właściciel Contesta 42CS raczej 
nie wpuści na pokład gości w butach innych 
niż żeglarskie, a być może zażąda nawet ich 
zdjęcia. Nie zaryzykuje bowiem poplamienia 
lub uszkodzenia przepięknego decku w cało-
ści wyłożonego teakiem, jaki zastaliśmy na 
testowanym jachcie. Wyjątkowo precyzyj-
nie i estetycznie przyklejono to egzotyczne 
drewno za pomocą specjalistycznego kleju 

Sikaflex, z zastosowaniem docisku w postaci 
worka próżniowego. Z tego samego materia-
łu wykonano szykowne stoprelingi.

Tak doskonale wykonany pokład krył 
pod spodem liczne bakisty – dziobową, kil-
ka w kokpicie, dwie wielkie na samej ru-
fie – oraz tunele na liny idące od masztu 
do kokpitu. Na równo z powierzchnią tea-
ku zamontowano pięć najwyższej klasy lu-
ków pokładowych. Uzyskano w ten sposób 
niezwykle gładką i jednocześnie wytwor-
ną powierzchnię, z szerokimi przejściami 
po półpokładach. Owiewkę nad zejściów-
ką i przednią częścią kokpitu (sprayhood) 
wykonano ze stalowych rurek i mocnego 
brezentu tak solidnie, że nie bałbym się jej  
postawić nawet podczas sztormu.

Warto na etapie zamawiania Contesta 
zastanowić się, jak jednostka będzie prze-
ważnie użytkowana. W zależności od jej 
zastosowania, stocznia proponuje bowiem 
różne rozplanowanie osprzętu w kokpicie. 
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długość kadłuba 12,85 m
długość KLW 11,76 m
szerokość 4,15 m
masa 11 000 kg
zanurzenie 2,20 m (1,80 opcj.)
wys. masztu nad KLW 22,09 m
powierzchnia grota 57 m2

powierzchnia genuy 108% 47 m2

zbiornik paliwa 230 l
zbiornik wody 365 l
silnik Yanmar 54 KM
kategoria CE A (oceaniczna)
cena 412 tys. euro + VAT
więcej: www.luxury-sails.pl

Con t e s t 42Cs
da n e t e C h n iC z n e
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Do żeglugi z nieliczną załogą i do turystyki 
najlepiej zamówić pięć kabestanów, w tym 
jeden do szotów grota pośrodku kokpitu, 
na postumencie pomiędzy kołami stero-
wymi. To bardzo wygodne rozwiązanie, 
o czym przekonaliśmy się w teście, a do po-
stumentu przymocowano także wyświet-
lacz wielofunkcyjny oraz stalową podsta-
wę rozkładanego, teakowego stołu. W wer-
sji regatowo-turystycznej zamiast jednego 
kabestanu grota na postumencie pośrodku 
montuje się dwa na burtach (wtedy środ-
kiem można łatwo przejść, ale nie ma sto-
lika i do obsługi jachtu potrzeba już kilka 
osób), a w pełnej wersji regatowej, prócz 
sześciu kabestanów zaraz za siedziskami 
wstawia się szynę z wózkiem szotów gro-
ta. Wszystkie kabestany można zamówić 
jako napędzane elektrycznie.

Piękne, węglowe koła sterowe (podłączo-
ne do systemu sterowania renomowanej 
firmy JEFA) umieszczono blisko burt i nie 
zastawiono nimi przejścia. Sternik, stojąc 
lub siedząc przy nich, znajduje się blisko po-
zostałych osób siedzących w czasie żeglu-
gi na wygodnych siedzeniach w kokpicie, 
wykładanych materacami, mających wy-
sokie oparcia – można tu spędzić długie go-
dziny podczas rejsu i na postoju.

Dodatkowo w kokpicie zamontowano licz-
ne uchwyty, w które wpina się sprzączki od 
pasów bezpieczeństwa załogi, a także przy-
datne detale, takie jak wylewka prysznica 
z ciepłą i zimną wodą (tuż przy rufowej plat-
formie), panel sterowania hydrauliką achter-
sztagu i obciągacza bomu, złącze do wody 
do spłukiwania pokładu, wlewy paliwa itd.

Trzeba jednak pamiętać, że w cenie pod-
stawowej stocznia nie montuje żadnych 
urządzeń nawigacyjnych poza zwykłym 
kompasem magnetycznym – trzeba je do-

datkowo zamówić w jednym z odpowiednio  
przygotowanych pakietów.

Wnętrze

Wchodząc do środka Contesta, już w zej-
ściówce pojawia się zwiastun poziomu wy-
konania i wykończenia wnętrza tego luksu-
sowego jachtu. Widząc przemyślaną, chowa-
ną kaskadowo w podłodze trzyelementową 
sztorcklapę z przezroczystego poliwęglanu, 
a także superprecyzyjnie wycięte i dyskret-
nie zamontowane (nie widać żadnych śru-
bek) prowadnice przezroczystej suwklapy, 
odnosi się wrażenie, że to przejście do co 
najmniej czterogwiazdkowego hotelu. Po 
wejściu do środka nie grożą nam jednak 
żadne ostre krawędzie, jakich pełno w no-
woczesnych hotelach, a wiele elementów za-
montowano dla bezpieczeństwa, jak choćby 
nierdzewne relingi pod całą długością su-
fitu czy uchwyty przy zejściówce. Wnętrze 

stanowi więc ciekawe połączenie wygody 
i ciekawej stylistyki z przydatnymi rozwią-
zaniami. Stocznia proponuje ogromną licz-
bę wariantów interioru opartego na bardzo 
przestronnej i doskonale doświetlonej me-
sie, dwu lub trzech kabinach, dwóch toale-
tach i niezliczonej ilości schowków, bakist 
i szafek. Kolory podsufitek, obić, mebli każ-
dorazowo ustalane są z armatorem. Produ-
cent twierdzi nawet, że jest w stanie wyko-
nać dowolne wnętrze, o ile jego wykonanie 
nie będzie wymagało zmian konstrukcyj-
nych. W testowanym jachcie wszystkie obi-
cia, szafki, zamknięcia, okucia i pozostałe 
elementy wystroju wykonano i spasowano 
niezwykle estetycznie i precyzyjnie. Także 
wszystko, co pochowane pod podłogami, 
podsufitkami czy panelami, czyli zbiorni-
ki, przewody, zawory i instalacje wykona-
no z najwyższą starannością, o czym mo-
gliśmy z kolei przekonać się podczas wizyty 

■■  Fragment mechanizmu 
zwijania pełnolistwowego grota 

■■  Podłączenie prądu z brzegu oraz radio VHF 
umieszczono blisko sternika, tuż przy manetce

■■  W przestronnym, komfortowym i dobrze osłoniętym kokpicie koła sterowe rozstawiono bardzo szeroko, pomiędzy 
nimi umieszczono kabestan grota na postumencie, do którego przymocowano wyświetlacz i składany stolik

■■  Gładki pokład precyzyjnie 
i estetycznie wyłożono teakiem

■■ To tutaj reguluje się 
obciągacz bomu i achtersztag

OK i e m au t Or a
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■■ Dzięki dużej masie balastu w kilu Contest 42CS ma smukły takielunek i dzięki temu niezwykle elegancką sylwetkę. 
Wersja testowana miała węglowe: maszt i bom z rolerem grota, a do tego ciemne żagle – prezentowała się wspaniale

w stoczni, gdy oglądaliśmy inny egzemplarz 
na wstępnym etapie produkcji.

Koje w kabinach rufowych są bardzo wy-
godne (210 x 130 cm), a ta na dziobie, arma-
torska, naprawdę komfortowa – ma 205 cm 
długości i 225 szerokości u wezgłowia. Wy-
sokość stania w kabinie dziobowej wyno-
si 188 cm, a w przestronnej i świetnie do-
świetlonej przez wielkie okna w nadbudówce 
mesie od 202 do 206 cm. W burtach jachtu 
wstawiono pokaźne, prostokątne świetliki 
– gdy siedzi się na wygodnych kanapach, 
widać przez nie doskonale otoczenie jach-
tu. Kanapa po lewej stronie ma podnoszo-
ny na sprężynach materac wraz z pokrywą 
bakisty, dzięki czemu nie trzeba siłować się 
przy ich otwieraniu. Tuż za jej oparciem, 
zamontowano duży, wysuwany, płaski  
telewizor, który świetnie ogląda się zza  
rozkładanego stołu.

W wielkim i perfekcyjnie wyposażonym 
kambuzie w kształcie litery „L” niektóre 
szafki wyposażono w bardzo przydatne 
przegródki i wkładki dopasowane do wiel-
kości dostarczonych z jachtem naczyń zna-
komicie ułatwiając sztauowanie. Nad bla-
tem kambuza umieszczono średniej wielko-
ści ekran dotykowy, który służy jako panel 
sterowania urządzeniami elektrycznymi, 
m.in. generatorem, ogrzewaniem i wszyst-
kimi tymi, jakie się na jachcie zamontuje.

Takielunek

Armator testowanego jachtu zamówił op-
cjonalnie węglowy maszt z dwoma piętra-
mi salingów i stosunkowo niewielkim prze-
kroju, do tego szeroki, węglowy bom z za-
instalowanym wewnątrz mechanizmem 
do zwijania grotżagla. Nie musiał więc 
szukać kompromisu między sprawnoś-
cią żagli a łatwością ich obsługi. Zwijanie  

■■  Jasna stylistyka wnętrza, przemyślane oświetlenie, wysoki sufit, duże okna w nadbudówce, 
to tylko niektóre z zalet Contesta. Niewidoczne instalacje też wykonano precyzyjnie

■■  Koje w tylnych kabinach przeznaczonych dla gości są wygodne 
– przy długości 210 cm mają 130 cm szerokości
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i rozwijanie grota z tradycyjną likliną su-
nącą po specjalnie dopasowanej likszparze 
jest proste, można dowolnie ustawić jego 
wielkość w zależności od warunków, a nie 
traci się „ciągu” na różnicy ciśnień przy 
maszcie, tak jak się to dzieje w rozwiązaniu 
z wózkami grota. Ponadto można w tym 
żaglu zastosować pełnej długości listwy, 
znakomicie poprawiające kształt główne-
go napędu. Za sprawą dużej sztywności 
materiału szkentla nie jest tu potrzebna. 
Z kolei o sprawność przedniego żagla za-
dbano, stosując podpokładowy roler foka 
na sztywnym sztagu, uruchamiany elek-
trycznie. Zamówione do tego żagle wyko-
nał North Sails w technologii 3Di, czyli ze 
specjalnie wzmocnionych taśm ukształ-
towanych w formie.

Standardowo stocznia oferuje maszt alu-
miniowy, z grotem chowanym w lazy ja-
ckach. W każdej opcji maszt od tyłu podtrzy-
muje achtersztag regulowany hydraulicznie.

Bom podpierany jest (lub obciągany, w za-
leżności od sytuacji) hydraulicznym obcią-
gaczem bomu, regulowanym wajchą i zawo-
rem na panelu przy lewym kole sterowym. 
Maszt na boki usztywniają wanty wykona-
ne z pręta ze stali nierdzewnej. Tak otaklo-
wany Contest prezentuje się więcej niż do-
brze – wygląda elegancko i jednocześnie 
dynamicznie, a dodatkowo można wyposa-
żyć go w krótki wytyk na dziobie i genaker.

TesTujemy

Contesta 42CS przetestowałem na zamknię-
tym „morzu” holenderskim, czyli sztucz-
nym jeziorze IJsselmeer, u wybrzeży Me-

demblik. Mieliśmy bardzo łagodną pogodę 
– 7 – 9 w wiatru, niewielką falę, słońce, nie 
jestem więc w stanie napisać, jak Contest 
będzie zachowywał się w trudnych warun-
kach. Kształty jego kadłuba, wysoka jakość 
wykonania, solidne wyposażenie pokładowe 
pozwala przewidywać, że to bardzo dziel-
na jednostka. W warunkach testu zwróci-
łem uwagę na superprecyzyjne sterowa-
nie, minimalną nawietrzność (pożądana), 
wygodną pozycję dla sternika i to stojącą 
jak i siedzącą, na rufie i na burcie. Obsługa 
jachtu okazała się bardzo prosta – właści-
wie wszystko można tu zrobić w pojedyn-

Plusy
–  niezwykle wysoka jakość wykonania
–  dobre parametry nautyczne 

i przyjemność z prowadzenia jachtu
–  świetne wyciszenie silnika
– liczba opcji wyposażenia, takielunku 
i wykończenia wnętrza
–  oryginalna i ładna stylistyka

Minusy
–  wysoka cena
–  brak elektroniki w wariancie 

podstawowym

Ekipa testowa – Dominik Życki
W teście uczestniczył Konrad Tarasiewicz 
z Luxury Sails oraz dwoje przedstawicieli 
producenta.
Pomiary prędkości przeprowadziliśmy na 
urządzeniu Velocitek SpeedPuck, a głośności 
na decybelomierzu Voltcraft.

Oc e n a jac h t u

■■ Najbardziej regatowa wersja Contesta 42CS z efektywnymi (i efektownymi) membranowymi żaglami North 3Di, węglowym masztem i wózkiem szotów grota.  
Na pokładzie ekipa pracowników stoczni Contest Yacht

kę, kabestany szotowe bowiem umieszczo-
no w zasięgu rąk sternika.

Mimo dość wysokiej nadbudówki dobrze 
widać wszystko przed jachtem, także z pozy-
cji siedzącej. Węglowe koła sterowe tak dopa-
sowano do kształtów dłoni, żeby ich trzyma-
nie sprawiało przyjemność. I sprawia, nawet 
przez długi czas. Silnik z przekładnią Sail-
-Drive i składaną trzyłopatową śrubą zna-
komicie wyciszono, eliminując wszelkie wi-
bracje. Nawet długie przeloty podczas flauty 
nie będą tu uciążliwe dla załogi. Potwier-
dziły to także nasze pomiary decybelomie-
rzem. Manetkę silnika umieszczono dość ni-
sko, na ściance kokpitu, więc podczas mane-
wrów w porcie najwygodniej jest siedzieć na 
burcie. W ciasnych skrętach manewrowych 
pomaga wysuwany z dna ster strumieniowy 
na dziobie, który aż tak bardzo się nie przy-
daje, jednostka reaguje bowiem na wychy-
lanie steru już przy małych prędkościach i to 
zarówno w przód, jak i wstecz.

Podsumowanie

Najwyższa jakość wykonania, uniwersal-
ność, wielość wariantów wyposażenia i za-
budowy, swoboda w dobieraniu wykończeń 
wnętrza – to wyróżniki Contesta 42CS, 
które przekładają się na dość wysoką cenę 
końcową. Jestem jednak przekonany, że ar-
mator, który mimo to zdecyduje się na taki 
zakup, będzie z niego bardzo zadowolony 
przez wiele lat. Ponadto warto spojrzeć na 
rynek używanych contestów – niemal nie 
tracą one na wartości! Nie mam żadnych 
wątpliwości, że europejski tytuł jacht ten 
uzyskał w pełni zasłużenie!
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