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News
Regaty Classic Cup
, 2010-10-07
Regaty odbyły się pomiędzy 18 - 25 września na trasie Gdynia - Hel - Władysławowo - Gronghogen - Władysławowo Hel - Gdynia.
, a wystartowały:
* s/y ,,Isfuglen" (kapitan Artur Krystosik)
* s/y ,,Wars" (kapitan Paweł Łaskawski)
* s/y ,,Freya" (kapitan Michał Uziak)
* s/y ,,Syrenka" (kapitan Piotr Seredyński)
Zaraz po starcie wycofał się z pierwszego
odcinka ,,Isfuglen". Bez żagli ciężko się ścigać,
szyli do rana dnia następnego, ale się opłacało. Z
Helu przez lotny start/metę we Władysławowie
jachty popłynęły tradycyjnie już do Gronhogen na
Olandii. Pierwotnie miał to być co prawda
Vandburg na Gotlandii, ale w że zmieniła się
prognoza pogody to i zmienił się port docelowy.
Ten etap wygrał ,,Isfuglen", drugi był ,,Wars.
,,Freya" i ,,Syrenka" nie ukończyły tego etapu
(,,Freya" uruchomiła GPSa żeby się odnaleźć,
,,Syrenka" natomiast zawróciła z powrotem do
Polski) .
Następnego dnia start do etapu ,,z powrotem".
We Władysławowie pierwszy jest ,,Wars",
drugi ,,Isfuglen", trzecia ,,Freya" na mecie wita
wszystkich "Syrenka". Ostatniego dnia wszystkie
jachty startują do ostatniego odcinka, a kolejność
na mecie jest następująca (zarówno z jak i bez
przelicznika):
1. s/y "Wars" (kapitan Paweł Łaskawski)
2. s/y "Isfuglen" (kapitan Artur Krystosik)
3. s/y "Freya" (kapitan Michał Uziak)
4. s/y "Syrenka" (kapitan Piotr Seredyński)
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