Wczasowicze popatrzą na samotników i wyczynowców
ŻEGLARSTWO Ponad 20 jachtów niemieckich zgłosiło się już do regat Unity Line po Bałtyku.
Czas wakacji, to czas
głównie wody. Osoby spędzające urlopy nad Bałtykiem
będą mogły w dniach 1 2 - 1 3
sierpnia przyjrzeć się dużej
grupie jachtów.
Start do pierwszego wyścigu (długiego) nastąpi w Świnoujściu w piątek 12 sierpnia o
godz. 10. Spodziewany jest
udział około 100 jachtów z
około 400 żeglarzami z Polski,
Niemiec i Danii. W sobotę, 13
sierpnia, o godz. 10 rozpoczną
się dwa wyścigi krótkie,
Wszystkie trasy zostaną ustawione możliwie blisko plaży,
tak aby plażowa publiczność
mała znakomite morskie widowisko.
W sobotę nastąpi też zakończenie regat, a w jego ramach
rozdanie nagród na promie
Unity Line „Wolin" w Porcie
w Świnoujściu. Będzie to unikalne miejsce zakończenia
regat - pokład ładunkowy

promu, załoga promu ugości
żeglarzy. Jest to też powrót do
tradycji, w pierwszych latach
regat zakończenia były na
promie „Polonia". Prom specjalnie przypłynie na nabrzeże
Władysława IV, blisko Portu
Jachtowego. Regatom będzie
towarzyszyć wystawa fotografii Marka Wilczka z Regat
Unity Line w tawernie Wiatrak.
Do udziału zgłosiły się 23
jachty niemieckie i jeden duński. Polscy żeglarze tradycyjnie zgłaszają się w ostatnich dniach lub bezpośrednio
przed startem w Świnoujściu,
Jachty zgłoszone do regat zostaną podzielone na 12 grup z pomiarami KWR i ORC
Club, bez pomiarów, oldtimery, wielokadłubowce, jachty
wyczynowe oraz jachty z żeglarzami samotnymi,
Żeglarze samotni to szczegórna grupa wymagająca wy-

Żeglarze na ogół dostarczają ciekawych widoków. Fot.Marek Wilczek

sokich umiejętności, kondycji
fizycznej i psychicznej. W warunkach bałtyckich, przy
dużym ruchu statków żeglarze

ci muszą ciągle prowadzić obserwację morza, a sen ograniczać do krótkich okresów. Aktualnie trzech polskich

żeglarzy: Edward Zając na
„Holly", Krzysztof Krygier na
„Bluefinie", Roman Nowicki
na „Bluebacku" oraz dwóch
niemieckich - Hanjo Thamm
na „Hawesta" i Holger Freude
na „Sturmvogel II" zgłosiło się
już do grupy samotników.
Nowością w tegorocznych
regatach będzie grupa jachtów
wyczynowych. Jest to wynik
pojawienia się kilku jednostek
o szczególnej, wybitnie regatowej konstrukcji, z którymi
starsze konstrukcji nie mogą
skutecznie rywalizować. Spodziewany jest start jachtu „Tomahawk" Patryka Zbroji, żeglarza który wraz ze swoją
załogą zwyciężył lub zajął czołowe miejsca w wielu istotnych regatach europejskich.
Organizatorzy liczą też na
start stałego zawodnika regat
Unity Line, goleniowskiej
„Bryzy 33".
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