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Zwycięstwo jachtu s/y Wars w regatach na Bałtyku
Classic Cup 2010 !!!
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Zdobyte nagrody

I stało się… Edycja regat Classic Cup 2010 „dopłynęła”do finiszu. Nie było łatwo… Na linii startu
pojawiło się cztery jachty z sześciu zgłoszonych: Isfuglen, Freya, Wars i Syrenka. Pozostałe 2
miały problemy techniczne, w tym uszkodzenia poczynione przez sztorm kilka tyg. wcześniej,
co naturalnie wyeliminowało je z rywalizacji. Ale i tak było ciekawie. Rywalizacja obejmowała 6
etapów: Gdynia – Hel – Władysławowo – Grönhögen (Szwecja) –Władysławowo – Hel – Gdynia.
Etap 1 - Gdynia – Hel
Na starcie nie obyło się bez komplikacji. Okazało się, że Syrenka ma problemy z silnikiem, więc Freya
pomogła jej wypłynąć z portu. I już miało być ok… A Tu Isfuglen ma podarte żagle i automatycznie nie
podejmuje walki na pierwszym etapie. Szycie… 
W rywalizacji tej zatem bierze udział 3 jachty iten odcinek wygrywa s/y Wars.
Etap 2 i 3 Hel – Władysławowo - Grönhögen(Szwecja)
Po nocy i połowie dnia spędzonym w porcie,Syrenka naprawiła silnik, Isfuglen zszył żagle, więc gotowi do
startu. I niespodzianka… Wars w chwili rozwijania żagli zrywa mu się fok… Na szczęście szybko udaje się
problem rozwiązać i z godzinnym opóźnieniem rozpoczyna się najważniejszy odcinek. Etap Hel – z ‘lotną’
we Władysławowie wygrywa Wars, a potem już tylko morze po horyzont… Całodzienny i nocny rejs obfituje
w silne wiatry i wysokie fale, co sprawia że wielu nie oparło się chorobie morskiej. Nawet oficerowie
padali…Mierzenie prędkości bojką na sznurku za jachtem, kompas i wykreślanie pozycji ołówkiem na
mapach, sprawia że s/y Wars zbacza z kursu ok. 4 mile, dając 10 min. przewagę Isfuglenowi, który jako
pierwszy wpływa do portu na szwedzkiej Olandii w Grönhögen,wygrywając ten odcinek. Zaraz za nim
Wars, a blisko 10h później Freya, która musiała uruchomić GPS, bo w przeciwnym wypadku pozostałe
jachty czekałyby na nią jeszcze dłużej. Tym samym niestety Freya nie zdobyła tutaj żadnych punktów, jak
również i Syrenka, która do Szwecji nie dopłynęła i w połowie drogi zawróciła do Polski.
Etap 4 Grönhögen (Szwecja) – Władysławowo
Po kilkunastogodzinnym odpoczynku, wszystkie trzy jachty pojawiają się na linii startu i przy przepięknej
pogodzie i pełnych żaglach rozpoczyna się wyścig do Władysławowa. s/y Wars dopływa do celu następnego
dnia przed wieczorem jako pierwszy, ok. 7h po nim s/y Isfuglen, a nad ranem dociera s/y Freya. Na
wszystkich zaś w porcie czekała wraz załogą,uśmiechnięta s/y Syrenka, witając wszystkich gromkimi
okrzykami Ahoj !.
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Wszystkie 4 jachty przy pełnych żaglach sprawiły,że start we Władysławowie był imponujący. Po kilku
godzinach płynięcia, na Helu w kolejności pierwszy był Wars, po nim Isfuglen, Freya i Syrenka. Ta sama
kolejność utrzymała się też na kolejnym i ostatnim już dystansie Hel-Gdynia.
W Gdyni podliczone zostały wszystkie punkty i w klasyfikacji generalnej kolejność jest
następująca:
1. s/y Wars – ZWYCIĘZCA







2. s/y Isfuglen
3. s/y Freya



4. s/y Syrenka
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Ale tak naprawdę nie liczy się tylko zwycięstwo,a głównie zabawa, spotkania z ludźmi, współpraca i zasady
fair play.
Wszystkim uczestnikom za udział – GRATULACJE !!!
Ideą amatorskich regat Classic Cup 2010 jest rywalizacja dwumasztowych jachtów na
pełnomorskiej trasie, bez stosowania elektronicznych urządzeń nawigacyjnych (GPS, radar,
elektroniczny log,echosonda, wiatromierz). A ich podstawowym założeniem jest to, aby
praktycznie każdy kto nie uprawia żeglarstwa wyczynowo bądź zawodowo mógł wziąć w nich
udział i poznał tajniki prawdziwego żeglarstwa morskiego.
Zasady Bałtyckich regat bazują na światowych wzorcach i standardach mających odpowiedniki
tych zawodów w wielu krajach.
P.S. A ja cieszę się, że w tym uczestniczyłem i stanowiłem część załogi s/y Wars pod dowództwem Pawła
Łaskawskiego..:)
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