Bałtyckie regaty o puchary „Unity Line" i promu „Polonia"

Kolejne zgłoszenia samotników i załóg

TO już za tydzień, w sobotę
25 bm. o godz. 9 wystartują w Świ
noujściu żeglarze do wznowionych
po 20 latach „Regat Samotnych
Żeglarzy" oraz towarzyszących im
regat załogowych. W poprzednim
magazynie „Kuriera" pisaliśmy o
tamtych historycznych już impre
zach i startujących wówczas że
glarzach i jachtach.
Dziś przekazujemy prośbę or
ganizatorów - JK AZS i osobistą
współorganizatora Piotra Stelmarczyka - o w miarę szybkie
zgłoszenia startujących samotni
ków i załóg. Informujemy, że rów
nież w regatach załogowych wy
startuje klasa otwarta, a więc jed
nostki bez regatowych świadectw
pomiarowych. Z informacji orga
nizatora wynika, że szykują się do
startu kolejni samotnicy i załogi,
m.in.: Zygmunt Kowalski - star
tował w „Samotnikach" w 1974 r.,
Jerzy Karpiński - startował w
1975 r. (LOK), Ryszard Żełudziewicz, Tadeusz Kuncer, An
drzej Szyszka na „Mantrze", Ma

rian Łaźniak, Adam Sobolewski i prowadzała wów
żeglarze z JK Kotwica Świnouj czas żeglarzy i roz
ście. Wielką ochotę na start ma poznała się na
uczestnik regat z 1974 r. - Marian zdjęciu. Jednocze
Szemraj, ale nie ma jachtu. Mo śnie przyniosła
że dzięki tej informacji skontak swoje zdjęcie z
tujemy żeglarza z osobami, któ jachtu „Delfin" wy
re mają jacht i chcą go użyczyć konane w 1974 r.
lub razem wystartować. Wcze w Gdyni w trakcie
śniej zgłosili się wstępnie: Michał rejsu z kpt. Maria
Kęszycki, Henryk Kałuża, Mie nem Szemrajem
czysław Lewicki, Bruno Salce- podczas „Operacji
wicz, Zbigniew Andruszkiewicz, Żagiel". Może i in
Wojciech Drewniak na „Zrywie" ni Czytelnicy ma
(Pałac Młodzieży). Organizator ją podobne foto
jeszcze raz prosi o jak najszybsze grafie - chętnie zo
złożenie w JK AZS oficjalnych baczymy.
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