O puchary Unity Line i promu „Polonia"

Samotnie
i z załogami

III BAŁTYCKIE Regaty Sa
motnych Żeglarzy o Puchar Uni
ty Line i regaty załogowe o pu
char promu „Polonia" rozwijają
się, nabierając nowych treści.
Obok głównych organizatorów:
Unity Line, JK AZS, VIII Flotylli
Obrony Wybrzeża i JK Kotwica
w Świnoujściu przybył w tym ro
ku kolejny organizator: Port Jach
towy w Kołobrzegu, a cała impre
za zawita do tego gościnnego por
tu. Więcej! Do organizacji włączył
się także Urząd Miasta i Gminy
w Darłowie, który obok Świnouj
ścia i Kołobrzegu będzie równole
gle gościł trzecią imprezę morską:
Bałtyckie Etapowe Regaty Że
glarskie o Puchar Wybrzeża Pol
skiego. Także nasza redakcja - bę
dąc sponsorem medialnym - ufun
dowała jeden z kolejnych pucha
rów.
Warunki startu we wszystkich
trzech imprezach są identyczne.
Do 12 bm. należy dostarczyć do
JK AZS (Szczecin, ul. Przestrzen
na 9) zgłoszenie do regat wraz
z kopią Karty Bezpieczeństwa
i opłatą wpisową. Regaty żeglarzy
samotnych oraz załogowe do Ko
łobrzegu rozegrane zostaną w jed
nej klasie: jachtów bez pomiarów
(liczy się faktyczny czas na mecie),
natomiast w imprezie etapowej do
Darłowa planowane są trzy klasy:
IMS, KWR do 9 metrów i KWR
powyżej 9 m.
Start jachtów załogowych wy
znaczony został na piątek (15 bm.)
z redy Świnoujścia o godz. 9. a sa

motników 15 minut i później. W
programie regat etapowych meta
I odcinka będzie na redzie Koło
brzegu, drugiego - Darłowa, a trze
ci rozegrany zostanie na redzie
Darłowa. Z kolei w regatach Uni
ty Linę meta I etapu zlokalizowa
na'zostanie w Kołobrzegu, II etap
(tylko dla załóg) rozegrany zosta
nie na redzie Kołobrzegu, a III
etap to powrót załóg i samotni
ków do Świnoujścia.
Są już pierwsze zgłoszenia. Za
deklarowali chęć startu w regatach
samotników Michał Kęszycki na
„Silverpolu 2" i Henryk Kałuża na
„Harrym". M. Kęszycki w latach
siedemdziesiątych brał udział w re
gatach samotnych żeglarzy na Bał
tyku, natomiast H. Kałuża wygrał
w ub. roku w obecnej edycji tej
imprezy, a ponadto w tym roku
jako jedyny żeglarz z Polski star
tował w słynnych regatach wokół
wyspy Gotland w Szwecji i zajął
tam w klasie ORC Club 2 - 24. po
zycję na 51 startujących.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
i lepszej obsługi regat na trasie to
warzyszyć będzie żeglarzom sta
tek WSM w Szczecinie „Nawiga
tor XXI" oraz kuter Marynarki
Wojennej „K-14". Ponieważ trasa
powiedzie jachty wzdłuż polskie
go Wybrzeża, będą one w zależ
ności od warunków atmosferycz
nych widoczne ze wszystkich nad
morskich plaż. Uroczyste zakoń
czenie regat na promie „Polonia"
w Świnoujściu 31 bm.

