Polsko - niemieckie regaty Unity Line

Ze Świnoujścia
na Bałtyk
JUŻ w piątek 12 sierpnia wystartują ze Świnoujścia jachty
uczestniczące w XII Polsko-Niemieckich Regatach Unity Line.
Trasa niestety nie pobiegnie jak w poprzednich latach do
Kołobrzegu i z powrotem do Świnoujścia, ale będą to regaty
bałtyckie, czyli rozgrywane w Świnoujściu i na Bałtyku.
PRZYCZYNA takiej decyzji
organizatorów, jak się wydaje,
jest zupełnie prozaiczna. Port
jachtowy w Kołobrzegu jest przebudowywany, a baseny zamknięte
dla cumujących tam dotąd jachtów. Jedynie niewielka liczba
jednostek może zacumować na
zewnątrz. Może po przebudowie
mariny w Kołobrzegu regaty te
wrócą na starą trasę. W każdym
razie tegoroczny program jest
równie atrakcyjny.
Organizatorzy zapraszają kapitanów jednostek do Tawerny Wiatrak
Portu Jachtowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Wyspiarz" w Świnoujściu już w czwartek o godz. 20 na
odprawę. Następnego dnia - czyli
w piątek- o godz. 10 odbędzie się
na redzie portu w pobliżu plaży start
do wyścigu długiego. Na razie nie
określono długości tego wyścigu
i można sądzić, że powiedziane to
zostanie w Instrukcji Żeglugi. Również w piątek o godz. 20 zaplanowano spotkanie na temat oldtimerów.
W sobotę przewidywany jest start
na redzie portu w Świnoujściu
do wyścigów krótkich. Można się
spodziewać, że organizatorzy w miarę występującej tego dnia
aury - tak przybliżą trasę, aby
wczasowicze mieli na plaży doskonały wgląd na to, co dzieje się na
wodzie. Przewiduje się rozegranie
trzech wyścigów. Regaty uzna się
za rozegrane, gdy odbędzie się
przynajmniej jeden wyścig długi.
Także w sobotę zaplanowana została w Porcie Jachtowym żeglarska
zabawa, a w niedzielę o godz. 12,
również w porcie, zakończenie
i rozdanie nagród. Postoje w Porcie Jachtowym Ośrodka Sportu
i Rekreacji ,"Wyspiarz" w Świnoujściu w dniach 11-14.08.2011 r. dla
uczestników regat będą bezpłatne.
Organizatorem tej największej
na Bałtyku imprezy żeglarskiej jest
firma żeglugowa Unity Line oraz
Jacht Klub AZS. Regaty zdobyły
sobie bardzo dobrą opinię i coraz
większą liczbę startujących jachtów,
także z Niemiec. Jeśli w pierwszych
regatach startowało 20 jachtów,
a na nich 80 żeglarzy, to w ubiegłym
roku ta liczba powiększyła się do
111 jachtów i 393 żeglarzy, w tym
20 jednostek z Niemiec.

Cała ta armada podzielona zostanie na szereg klas, aby wyrównać
szansę i tych małych, i tych największych, posiadających świadectwa
pomiarowe w formule ORC lub
KWR, a także bez świadectw pomiarowych. Jachty z pomiarem KWR
zostaną podzielone na grupy według
zasad, jakie przyjęto w Pucharze
Sezonu KWR 2011. W imprezie
mogą brać udział jachty o długości
większej niż 6,5 m. W III grupie
wystartują jachty z pomiarem ORC
Club, w kolejnych jachty bez świadectwa pomiarowego, w W grupie
- jachty z żeglarzami samotnymi,
w V-jachty o długości całkowitej
powyżej 12.00 m, w VI - jachty
o długości całkowitej 10,01-12.00
m, w VII - jachty o długości całkowitej 9,01 -10,00 m, w VIII -jachty
0 długości całkowitej 8,01 - 9,00 m,
w IX - jachty o długości całkowitej 6,51 - 8,00 m, w X - oldtimery
zbudowane przed 1981 rokiem,
w XI - katamarany i w XII - jachty
wyczynowe.
Warunkiem startu w grupach
jest zgłoszenie się co najmniej
pięciu jachtów. Jachty z żeglarzami
samotnymi i katamarany wystartują osobno, jeżeli zgłoszą się co
najmniej trzy jednostki. W grupie regatowej minimum to dwa
jachty o zdecydowanie regatowej,
wyczynowej budowie. W grupie
tej jachty startują bez pomiarów
i bez używania trapezów. Końcowe wyniki obliczone zostaną po
zsumowaniu tzw. małych punktów
wg postanowienia A4 przepisów
regatowych, tj. za pierwsze miejsce
1 pkt, za drugie - 2 itd. Jeśli jacht
nie wystartuje, powiększa się jego
sumę pkt. za określony wyścig.
Miejsca jachtów z przeliczeniem
czasowym określa się podobnie,
ale po przeliczeniu czasów.
Zgłoszenia do regat należy składać na odpowiednim druku i przesyłać e-mailem lub dostarczać do
organizatora do 9.08 na adres JK
AZS. W ostateczności zgłoszenia
będą przyjmowane w Świnoujściu
do czwartku 11.08 do godz. 20. Do
zgłoszeń należy dołączyć kopię
polisy ubezpieczeniowej i dowód
wpłaty wpisowego. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody i upominki.
(Ag)

