60-lecie Jacht Klubu AZS
Regaty na morzu i w Internecie

Świnoujście - Kołobrzeg
z Unity Line

OD pewnego czasu informacja o VI Bałtyckich
Regatach Unity Line znajduje się w Internecie.
Wystarczy wybrać adres strony:
www.regatyunityline.home.pl, a poznamy
aktualności.

Impreza w tym roku zapowiada się wyjątkowo bogato, gdyż trwać, będzie od 12 do 15 sierpnia, a żeglarze popłyną ze Świnoujścia do Kołobrzegu i wrócą do
Świnoujścia. Planuje się także wyścig na redzie Kołobrzegu. W internecie można przeczytać krótką historię
z ilustracjami z poprzednich regat bałtyckich.
Impreza uległa niewielkiej modyfikacji. Nie wystartują w niej żeglarze samotnicy, gdyż zainteresowanie
taką formą żeglarstwa mocno osłabło. W ub.r. wstępnie zgłosił się do tych regat jeden żeglarz. W to miejsce wprowadzono Pierwsze Bałtyckie Regaty o puchar
prezesa Unity Line i będzie to wyścig na tej samej trasie, ale dla jachtów nieposiadających pomiarów, a tylko z podziałem na grupy wg długości jednostki. Tradycyjnie już, bo po raz szósty Bałtyckie Regaty rozgrywane będą o puchar promu „Polonia". W tej części imprezy wystartują jednostki posiadające pomiary IMS
i KWR, także z podziałem na grupy wg wielkości.
Impreza w Kołobrzegu nabierze rumieńców. Przypomnijmy, że w ub.r. pierwszy etap zakończył się w tym
porcie, a uczestnicy mieli bezpłatny postój w marinie
oraz „coś na ząb". Tegoroczne plany - dowiedzieliśmy
się od szefa portu jachtowego Wojciecha Dubois - zakładają podobny program, wzbogacony o puchar prezydenta Kołobrzegu dla pierwszej jednostki (bez przeliczeń), która dopłynie do tego portu. Będzie także biesiada żeglarska.
Żeglarze wystartują z redy Świnoujścia w sobotę, 12
sierpnia o 9 rano i wieczorem powinni być w Kołobrzegu.
Następnego dnia planowany jest wyścig na redzie portu w Kołobrzegu i kolejnego dnia (poniedziałek, 14.08.)
powrót z Kołobrzegu do Świnoujścia. Kolejny dzień
traktowany jest jako rezerwowy (święto Wniebowstąpienia) i przeznaczony na powrót do Szczecina.
Jak zwykle wyjątkowo bogate są nagrody ufundowane
przez Unity Line. W regatach o puchar promu „Polonia" i prezesa firmy za zajęcie pierwszych miejsc w grupach nagrody są jednakowe. Będą puchary, rejsy na
promie „Polonia" dla całych startujących załóg dyplomy i drobne upominki. Podobnie planuje się nagrodzić
za drugie miejsca w grupach: samoczynnie nadmuchiwanym pasem ratunkowym dla kapitana, dyplomami
i upominkami. Zakończenie imprezy planowane jest
w Świnoujściu na promie „Polonia" 27 sierpnia.
Przypominamy również, że tegoroczne regaty rozgrywane są w roku 60-lecia Jacht Klubu AZS, który obok

Unity Line jest ich głównym organizatorem. Tradycyjnie nad bezpieczeństwem żeglarzy czuwać będzie statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej „Nawigator
XXI" pod dowództwem kpt ż.w. Zbigniewa Ferlasa, a na
jego pokiadzie znajdzie się także część ekipy organizacyjnej. Sędzią głównym regat jest Tomasz Paterkowski.
Sympatycy żeglarstwa i żeglarze, którzy nie mają
swoich jednostek, będą mogli wziąć udział w imprezie
na pokładach jachtów: "Hajduk", „Karfi" oraz motorowego "Hydra". Najprawdopodobniej na redy portów wypłyną statki wycieczkowe.
W ub.r. - przypomnijmy - najszybciej żeglowali: grupa IMS - jacht „Tradewinds" z kpt Arturem Pomorskim, w grupie do 9 metrów -jacht „Master" z kpt Bogdanem Wrześniem, w grupie powyżej 9 metrów - jacht
„Sharki" z kpt Cezarym Wolskim.

Co na zdjęciu się bardziej przechyla: horyzont czy jacht?
Zdjęcie podczas V Regat Unity Une z pokładu jachtu „Sharki" wykonał Cezary Wolski.

