ŻEGLARSTWO, Bałtyckie regaty

Samotnie i zespołowo
Po raz drugi na wodach Bałtyku będą
- Aby wystartować wśród samotników,
zmagali się samotni żeglarze oraz jachty za
żeglarz musi mieć stopień sternika jach
łogowe
towego, a jego jacht spełniać wymogi ło
dzi dopuszczonej do całodobowej żeglu
To drugi start samotnych żegla gi przybrzeżnej. Dzięki temu, iż rega
rzy rywalizujących o Puchar tom będzie towarzyszył statek „Nawiga
Unity Line oraz jachtów zało tor XXI", położenie jachtów będzie sta
gowych walczących o Puchar Promu .po le monitorowane na radarze i mapie elek
lonia". Tak jak w ubiegłym roku trasa tronicznej - dodaje Stelmarczyk.
wyścigu będzie prowadziła ze Świnouj
Właśnie zabezpieczenie regat jest jed
ścia do Kołobrzegu i z powrotem. W su ną z najtrudniejszych spraw. Dzięki te
mie żeglarze będą mieli do pokonania mu, iż do organizatorów regat zaliczają
ok. 100 mil morskich. Jachty załogowe się: Jacht Klub AZS w Szczecinie, Wyż
dodatkowo będą musiały rozegrać dwa sza Szkoła Morska oraz 8. Flotylla Obro
wyścigi, które odbędą się w Świnoujściu. ny Wybrzeża Marynarki Wojennej
- Ubiegłoroczne regaty wypadły bar w Świnoujściu, są to najlepiej zabezpie
dzo dobrze - mówi Piotr Stelmarczyk, czone regaty w Europie.
organizator. - Większość żeglarzy już
Organizatorzy mają jednak jeszcze am
wtedy zapowiedziała udział w tegorocz bitniejsze plany na przyszłość.
nych. W tym roku krótkie wyścigi od
- Chcemy zorganizować załogowe re
będą się na wysokości plaż w Kołobrze gaty trasą portów europejskich i regaty
gu i Świnoujściu, lak aby wczasowicze po polskim Wybrzeżu. Chociaż najbar
mogli zobaczyć rywalizację.
dziej marzą mi się regaty z jednego z eu
Regaty samotnych żeglarzy organizo ropejskich portów do portu w Nowym
wano na Bałtyku w latach 70., wtedy wal Jorku - dodaje Stelmarczyk.
czono o Puchar „Poloneza" fundowany
Ostateczny termin składania zgłoszeń
przez dyrektora Szczecińskiej Morskiej do udziału w regatach w JK AZS upły
Stoczni Jachtowej. Przechodni puchar wa w środę o godz. 15. Po tym terminie
otrzymywał żeglarz, który w najkrótszym będzie można zgłaszać się bezpośrednio
czasie pokonał trasę ze Świnoujścia do do komisji sędziowskiej w Basenie Pół
duńskich wysp Christianso i z powrotem. nocnym w Świnoujściu.
W sumie do pokonania była trasa długo
W 2001 r. wśród samotnych żegla
ści 200 mil morskich. I właśnie do tej tra rzy zwyciężył Henryk Kałuża na jach
sy chcą powrócić organizatorzy.
cie „Harry", a wśród załóg najszybszy
W regatach obok pucharów nagrodą był „ Hals Team" Zbigniewa Jałkoszurzeczową będzie żagiel wart 2,5 tys. zł ka. Tegoroczne regaty potrwają do nie
i trzy urządzenia GPS.
dzieli.
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