Pogoda łaskawa dla żeglarzy

Organizatorzy regat byli zadowoleni z frekwencji
•• 92 jachty wzięły udział w Regatach
Unity Line, czyli największych zawodach żeglarskich w zachodniopomorskiej części Morza Bałtyckiego.

- W tym roku musieliśmy zmienić trasę i zamiast płynąć do Kołobrzegu, żeglarze rywalizowali tylko w Świnoujściu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zgłosiła się do nas większa grupa jachtów
niemieckich. W sumie było ich 15 plus
jeden duński - podkreśla Piotr Stelmarczyk, pomysłodawca i główny organizator regat.
W sumie na Bałtyku rywalizowało 363 żeglarzy, w tym 56 niemieckich
i 2 duńskich. Żeglowało też 47 kobiet
- Na początku trafiła nam się
zmienna pogoda. Na przemian lało
i padało, a widoki na lepszą pogodę
były marne. Ale los sprzyja odważnym i pierwszego dnia rywalizacji była ładna, bezdeszczowa pogoda oraz
wiatr o sile 3 do 4 - mówi Stelmarczyk.
Pierwszego dnia odbył się tzw. wyścig długi, drugiego - dwa krótkie, bardziej widowiskowe. Wszystkich uczestników podzielono na 12 kategorii. - Tyle różnych kategorii miało na celu, by
wyniki byłyjak najbardziej miarodajne. Ale słuchamy też wskazówek i już
myślimy nad kolejnymi zmianami.
Wprzyszłym roku prawdopodobnie
zdecydujemy się uwypuklić sportowy charakter imprezy. Zwiększymy
ilość grup z pomiarami, głównie KWR,

a zmniejszymy liczbę grup bez pomiarów. Taki pomiar nietrudno uzyskać,
ajego posiadanie daje możliwość porównania wyników bardzo różnych konstrukcji - tłumaczy Stelmarczyk. - W tym
roku wprowadziliśmy też nową klasę
-jachty wyczynowe. To grupa skupiająca nowe, lekkie konstrukcje, zdecydowanie różniąca się konstrukcyjnie od
innych jachtów. Ous
Zwycięzcy poszczególnych klas nagrodzeni podczas oficjalnego zakończenia na promie „Wolin":
-w grupie lzpomiarem KWR -jacht „Bluefin" z Krzysztofem Kiygierem
- w grupie II z pomiarem KWR - jacht „Xante" - Radosław Okiński
- w grupie III KWR - jacht „Exocet" - Michał Jabłoński
-w grupie z pomiarem ORC - jacht „Express" -Andreas
Jager
-w grupie żeglarzy samotnych-„Masquenada" z Ryszardem Klimkiem
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości powyżej 12
metrów-jacht „lalelu" - Herwigi Dressler
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości 10-12 metrów-jacht„Peanut"-AndreZollner
- w grupie Jachtów bez pomiarów o długości 9-10 metrów-jacht „Aphrodite" - Norbert Stocker
- w grupie Jachtów bez pomiarów o drugości -9 metrów
-jacht „Verano" - Marek Wróblewski
- w grupie Jachtów bez pomiarów o długości 6,5-8 metrów- jacht „Na Wiatr" - Krzysztof Pytlik
-w grupie oldtimerów-jacht „Karfi" -Andrzej Wojciechowski
- w grupie Jachtów wyczynowych - „Tomahawk" - Patryk
Zbroja
Szczegółowe wyniki i informacje na www.regatyunitytine.pl

