III Bałtyckie Regaty Unity Line
OBSZERNIE informowaliśmy
o przygotowaniach do III Bałtyckich Regat Unity Line. Dziś kolejna porcja szczegółów. Otóż żeglarze samotni i załogi wystartują z redy Świnoujścia już w nadchodzący piątek o godz. 9 rano
i najprawdopodobniej pod wieczór
(wszystko zależy od siły i kierunku wiatru) dopłyną na metę I etapu w Kołobrzegu. Do regat - jak
na razie - zgłosiło się trzech żeglarzy samotnych: zwycięzca I regat Henryk Kałuża na jachcie
„Harry", Michał Kęszycki na „Silverpolu 2" (w latach siedemdziesiątych startował w regatach samotnych żeglarzy na Bałtyku o puchar „Poloneza") oraz Andrzej Armiński na „Sieście" - szczeciński
konstruktor i czołowy budowniczy
morskich jachtów regatowych.
Z kolei w regatach załogowych
wystartuje ponad 14 jednostek,
m.in. ze Szczecina, Świnoujścia
i Kołobrzegu, a także towarzyszyć
będą imprezie morskie jachty motorowe. Niewykluczone, że w przyszłym roku jachty motorowe wezmą udział w samodzielnym rajdzie tych łodzi.
Obok pucharów Unity Line
i promu „Polonia" za pierwsze
miejsca w wyścigu samotników,
IMS oraz jachtów do 9 m i po
wyżej, nagrodami będą pneuma
tyczne kamizelki ratunkowe. Z ko
lei drugie miejsca nagrodzone zo

staną rejsami na promie „Polonia"
dla całych załóg (jachty do 9 m,
powyżej, IMS i samotnicy). Wszy
scy uczestnicy otrzymają pamiąt
kowe certyfikaty i upominki Uni
ty Line. Będzie także puchar pre
zydenta Kołobrzegu dla zwycięz
cy biegu na redzie tego portu oraz
dwa puchary firmy „Silverpol" wy
pełnione bursztynem dla najlep
szych na etapie Świnoujście - Ko
łobrzeg. Z kolei prezydent Świ
noujścia ufundował puchar dla

Samotnicy
i załogi

zwycięzcy etapu powrotnego z Ko
łobrzegu do Świnoujścia. Nasza
redakcja także ufundowała pu
char, a kto go otrzyma jest na ra
zie tajemnicą.
Wszystkich uczestników regat
oraz osoby towarzyszące i widzów
namawiamy na wzięcie aparatów
fotograficznych, gdyż równolegle
z regatami trwać będzie konkurs
fotograficzny o tematyce żeglar
skiej, a jachty widoczne będą ze
wszystkich nadmorskich plaż. Na
grody w tym przypadku funduje
Salon Fotograficzny Foto Best
przy al. Jedności Narodowej.

Na koniec ważne informacje or
ganizacyjne. Przy słabym wietrze
uczestnicy obawiają się o termin
powrotu z Kołobrzegu do Szcze
cina. W takim przypadku sędzia
główny może podjąć decyzję
o przyspieszeniu startu i zamiast
w niedzielę rano jachty mogą wy
startować z Kołobrzegu już w so
botę wieczorem. Przygotowano
także wariant na silny wiatr, gdy
by warunki pogodowe nie pozwo
liły zawinąć do portu w Koło
brzegu. Sędzia główny może zmie
nić trasę regat m.in. w ten spo
sób, że jachty po okrążeniu boi na
redzie Kołobrzegu zawrócą do
Świnoujścia, gdzie nastąpi zakoń
czenie imprezy.
Na całej trasie jednostkom to
warzyszyć będzie statek instru
mentalny Wyższej Szkoły Morskiej
„Nawigator XXI", a studenci od
bywający praktyki przećwiczą
m.in. określanie pozycji poszcze
gólnych jachtów i z pomocą urzą
dzeń komputerowych poprowadzą
na ekranach radarów wszystkich
startujących. Na starcie będzie
także kuter VIII Flotylli Obrony
Wybrzeża Marynarki Wojennej,
a współogranizatorami obok głów
nego - Unity Line i JK AZS, WSM
i VIII Flotylli jest JK Kotwica
w Świnoujściu i Port Jachtowy
w Kołobrzegu. Uroczyste zakoń
czenie regat na promie „Polonia"
w Świnoujściu 31 bm.
(Ag)

