Ze Świnoujścia do Kołobrzegu z Unity Line

Teraz na morze
PO emocjach związanych z regaNastępnego dnia planowany jest wytami etapowymi na Zalewie Szczeciń- ścig na redzie portu w Kołobrzegu i koskim - wkrótce impreza bałtycka. Pod lejnego dnia (poniedziałek, 14.08.) popatronatem firmy żeglugowej Unity Li- wrót z Kołobrzegu do Świnoujścia. Wtone oraz z okazji 60-lecia Jacht Klubu rek traktowany jest jako rezerwowy (święAZS, który jest współorganizatorem re- to Wniebowstąpienia) i przeznaczony na
gat, w sobotę, 12 sierpnia rozpoczy- dopłynięcie do macierzystych przystani.
nają się VI Bałtyckie Regaty Unity LiBogate są nagrody ufundowane przez
ne. Start w Świnoujściu zaplanowano
Unity Line. Przypomnijmy, w wyścigach
na godz. 9 rano, a wieczorem żegla- o puchar promu „Polonia" i prezesa firrze powinni dotrzeć do Kołobrzegu. Ob- my za zajęcie pierwszych miejsc w gruszerna informacja o imprezie znajdu- pach nagrody są jednakowe. Będą puje się w internecie. Wystarczy wybrać chary, rejsy na promie „Polonia" dla caadres strony: www.regatyunityline.pl, łych startujących załóg, dyplomy i droba poznamy szczegóły. Zgłoszenia przyj- ne upominki. Podobnie planuje się namuje JK AZS w Szczecinie, ul. Prze- grodzić za drugie miejsca w grupach: bęstrzenna 9, tel. 0 9 1 4 - 6 1 4 - 7 3 9 .
dą pasy ratunkowe dla kapitanów,
Żeglarze po starcie na redzie Świ- dyplomy i upominki. Zakończenie imprezy
planowane jest w Świnoujściu na promie
noujścia pokonają liczący ok. 50 mil
„Polonia" w niedzielę, 27 sierpnia.
morskich odcinek wzdłuż polskiego
Wybrzeża do Kołobrzegu. Następnego
Nad bezpieczeństwem żeglarzy czudnia planuje się wyścig na redzie Ko- wać będzie statek szkolno-badawczy
łobrzegu, a kolejnego dnia wyścig z Ko- Akademii Morskiej „Nawigator XXI"
łobrzegu do Świnoujścia.
pod dowództwem kpt. ż.w. Zbigniewa
Ferlasa. Sędzią głównym regat jest ToZamiast regat samotnych żeglarzy,
masz Paterkowski.
którymi zainteresowanie mocno osłabło,
wprowadzono Pierwsze Bałtyckie ReNa całej trasie regaty będą znakogaty o puchar prezesa Unity Line. Bę- micie widoczne z plaż, a ponadto najdzie to wyścig na tej samej trasie, dla
prawdopodobniej na redy portów wyjachtów nieposiadających pomiarów, płyną statki wycieczkowe.
a tylko z podziałem na grupy wg dłuNiestety, organizatorom nie udało się
gości jednostek. Tradycyjnie natomiast, dotąd dogadać z władzami Świnoujścia
bo po raz szósty, regaty rozgrywane bę- w sprawie bezpłatnego postoju jachtów
dą o puchar promu „Polonia". W tej w Basenie Północnym, a także stwierczęści imprezy wystartują jachty po- dzili ze zdziwieniem, że na ten sam tersiadające pomiary IMS i KWR.
min przeniesiono imprezę szantową Żeglarze po raz drugi w tych regatach
„Wiatrak" i towarzyszące jej regaty na
mają zawitać do Kołobrzegu. Pierwszy Zatoce Pomorskiej. Tak więc żeglarze
raz byli gościnnie podejmowani w tym
będą mieli niepotrzebny dylemat, czy
jachtowym porcie przez jego gospodarza startować w VI Regatach Bałtyckich
- Wojciecha Dubois. W ub.r. uczestni- Unity Line, czy zostać na „Wiatraku".
cy nie płacili za postój w marinie oraz
Dotychczas ta ostatnia impreza odbyzostali zaproszeni na poczęstunek. W tym wała się na początku września i cieroku ma być podobnie. Pierwsza jed- . szyła się wówczas uznaniem. Organinostka, która dopłynie do Kołobrzegu ze zatorzy regat liczą na pozytywne decyŚwinoujścia (bez przeliczeń), otrzyma pu- zje władz Świnoujścia w sprawie pochar prezydenta Kołobrzegu.
stoju i terminu „Wiatraka".

