Na Bałtyku startują samotnicy i załogi

IV Regaty Unity Line

ZA dziesięć dni w Świnoujściu
wystartują żeglarze do IV Regat
Unity Line. Organizatorzy: firma
żeglugowa, JK AZS oraz statek instrumentalny Akademii Morskiej

stwa minimum na całodobową żeglugę przybrzeżną. Regaty dla żeglarzy samotnych przeprowadzone
będą na trasie ze Świnoujścia do
boi zwrotnej „KOŁ" (reda Koło-

Start do regat zawsze wygląda imponująco, a tym bardziej z wysokości górnego pokładu statku instrumentalnego „Nawigator XXI" Akademii Morskiej
w Szczecinie. „Nawigator XXI" także podczas tegorocznych regat będzie towarzyszył regatom.

„Nawigator XXI" zapraszają na
cztery równolegle rozgrywane zawody. Będą to regaty żeglarzy samotnych o puchar Unity Line, regaty załogowe o puchar promu „Polonia" osobno w grupie jednostek
z pomiarem IMS i w grupie bez tego pomiaru oraz jachty motorowe
na rejs bałtycki.
Warto podkreślić, że Urząd Morski w Szczecinie na wniosek JK
AZS dopuścił do regat jachty załogowe posiadające tzw. karty bezpieczeństwa uprawniające do żeglugi po wodach osłoniętych. Trasa regat dla tych jachtów pobiegnie
w rejonie wód przybrzeżnych Świnoujścia i Międzyzdrojów, tak że nie
będzie wymagana dla tych jednostek żegluga całodobowa. Natomiast
zwolnienia nie dotyczą regat żeglarzy samotnych, których jachty
muszą posiadać kartę bezpieczeń-

brzegu) i z powrotem. Trasa wzdłuż
wybrzeża zostanie tak ustawiona,
aby wczasowicze mogli obserwować regaty z plaż od Świnoujścia
do Kołobrzegu, a szczególnie w rejonie Międzyzdrojów.
Organizatorzy spodziewają się
startu kilkudziesięciu jachtów morskich. W poprzednich latach była
to największa pod względem liczby startujących jednostek i długości trasy impreza regatowa na polskim wybrzeżu. Okazuje się także,
że regaty żeglarzy samotnych, które miały swoją inaugurację w latach siedemdziesiątych, są bodaj
jedyną tego typu imprezą na Bałtyku. W latach siedemdziesiątych,
gdy wyjątkowo prężnie rozwijała
się stocznia jachtowa oraz szczecińskie kluby żeglarskie, regaty samotników cieszyły się dużym powodzeniem. Wszystko to za sprawą

startu Krzysztofa Baranowskiego,
a później także Kuby Jaworskiego
i innych polskich żeglarzy w słynnych regatach samotnych żeglarzy
przez Atlantyk W ówczesnych regatach samotników na Bałtyku nie
było łatwo wystartować. Trzeba było legitymować się udziałem w starcie w podobnych regatach na Jeziorze Dąbskim. W imprezach tych
w szczytowym okresie brało udział
po kilkadziesiąt jachtów i żeglarzy
nie tylko z regionu Pomorza Zachodniego.
Obecnie spodziewany jest start
żeglarzy i jachtów, które brały udział
w poprzednich edycjach imprezy,
min. Henryka Kałuży na „Harrym",
Dariusza Kłokockiego na „Rodeo"
i Tadeusza Kuncera na „Status
Quo". Kolejny raz może sprawdzić
się na wodzie czołówka grupy IMS
oraz większych jachtów, startujący
w ubiegłych latach: Artur Pomorski na „Smyczku", Tadeusz Kiszka
na „Druzgotku", Adam Lisiecki na
„Wiśle", Zbigniew Jałtoszuk na
„Hals Teamie", Walerian Zegzdryń
na „Czardaszu", Marek Zaleski na
„Vingi", Cezary Wolski na „Sharki",
Wojciech Drewniak na „Hajduku",
Lech Łucki na „Polusie".
Sędzią głównym regat będzie Ziemowit Ostrowski wspólnie z Rafałem Hołdakowskim i przedstawicielem organizatora Piotrem Stelmarczykiem. Wszyscy są członkami
Jacht Klubu AZS w Szczecinie, tel.
091 4614739, gdzie należy zgłaszać
się do udziału w imprezie.
Od tego roku Komitet Organizacyjny Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski w klasyfikacji IMS
i ORC Club włączyi do cyklu 31 regat Regaty Unity Line. Jednocześnie jest to uznanie rangi regat
Oprócz Pucharów Unity Line
i Promu „Polonia" będą do zdobycia puchary „Kuriera Szczecińskiego" oraz prezydenta Świnoujścia. Ponadto będą nagrody rzeczowe i tradycyjne zakończenie na
promie „Polonia".
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