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Regaty na morzu zawsze wzbudzają największe emocje.

wał o zwolnieniu jachtów uczestniczących w imprezie z opłat portowych. Jest prośba, by Henryk Bieńkowski, prezydent Kołobrzegu ufundował puchar dla jachtu, który trasę ze Świnoujścia do Kołobrzegu
pokona w najkrótszym czasie bez
przeliczeń, a z kolei Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia ufunduje puchar dla najszybszego jachtu na trasie powrotnej. Będzie także puchar naszej redakcji, która od
lat jest sponsorem medialnym. Fundatorem głównych nagród i pamiątek będzie tradycyjnie Unity Line
i w szczególności prom, "Polonia". Podobnie jak w roku ubiegłym, pomoc
przy obsłudze regat zaoferowała policja i JK Marynarki Wojennej Kotwica w Świnoujściu.
Organizatorzy liczą na udział motorówek i ok 40 jachtów podzielo-

V Regaty Unity Line

Ze Świnoujścia do Kołobrzegu
CIEKAWĄ trasę ze startem na
redzie Świnoujścia do Kołobrzegu
z wejściem do tego portu proponują w tym roku organizatorzy morskich
regat Unity Line. Jak powiedział
nam Piotr Stelmarczyk, organizator
imprezy z ramienia JK AZS, regaty
rozegrane będą po raz piąty, a rozszerzenie programu jest możliwe,
gdyż święto Wniebowstąpienia (15.08) .
wypada w tym roku w poniedziałek,
a więc weekend przedłuży się o jeden dzień
Planowano już wprawdzie podczas trzeciej edycji tej imprezy wejście do portu w Kołobrzegu, a Wojciech Dubois, który zarządza portem jachtowym w kołobrzeskim forcie szykował szereg imprez, jednak
silny sztorm pokrzyżował szyki. Z kolei w ub. roku święto kościelne wypadło w sierpniową niedzielę i tym

samym było za mało czasu na dodatkowy etap.
Wydaje się, że w tym roku wszystko powinno się udać, tym bardziej
że są już zapewnienia organizatorów o daleko idącej współpracy. A
więc Unity Line tradycyjnie pomoże w sprawach organizacyjnych oraz
przygotuje zakończenie imprezy na
pokładzie promu „Polonia" w Świnoujściu. Akademia Morska na czas
regat skieruje swój statek szkolnobadawczy „Nawigator XXI" w rejon
regat jako osłonę uczestników i bazę dla organizatorów, fotoreporterów i dziennikarzy. Gdy żeglarze dopłyną do Kołobrzegu, „Nawigator
XXI" zakotwiczy na redzie i będzie
czekał na powrotny start uczestników
regat z Kołobrzegu do Świnoujścia.
Szef portu jachtowego w Kołobrzegu Wojciech Dubois zadecydo-

nych na trzy grupy. W jednej liczone będą jednostki z pomiarem IMS,
w drugiej bez pomiarów o długości
do 9 m, a w trzeciej także bez pomiarów o długości powyżej 9 m. Podział taki wynika m.in. z wieloletnich
doświadczeń oraz odpowiada głównemu założeniu regat, których celem
ma być dobra atmosfera, intensywne wykorzystanie czasu sierpniowego weekendu oraz bezpieczeństwo
uczestników. Start ze Świnoujścia
zaplanowano w sobotę 13.08 o godz.
9. W zależności od warunków meteorologicznych przewiduje się 14.08
kilkugodzinny wyścig na wysokości
plaży w Kołobrzegu oraz 15.08. wyścig powrotny do Świnoujścia. Uroczyste zakończenie regat w niedzielę 28.08 o godz. 9 w Świnoujściu na
promie „Polonia".
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