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ŻEGLARSKIE EMOCJE

„Serious Fun” to hasło, które doskonale oddaje charakter ST. MAARTEN
HEINEKEN REGATTA. Impreza żeglarska, podczas której zawodnicy ścigają
się przy pięknej pogodzie, stałym wietrze oraz krystalicznie czystej wodzie.
W tych międzynarodowych regatach bierze udział ponad dwa i pół tysiąca
żeglarzy z czterdziestu różnych krajów. Trasa regat ustawiona jest blisko
wyspy, a jeden z wyścigów odbywa się wokół niej. Dzięki wsparciu
sponsora tytularnego, jakim jest Heineken, atrakcje i koncerty
organizowane na różnych plażach i w różnych częściach wyspy pozostają
na długo w pamięci uczestników.
Regaty 2020: https://youtu.be/mHnAs7E6PRw
Zapowiedź Regat 2021: https://youtu.be/NGLFap4_MEA
https://heinekenregatta.com

REGATY SPORTOWE

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

REGATY

KARAIBSKI KLEJNOT Z ODROBINĄ
EUROPEJSKOŚCI

ST. MAARTEN – wyspa leżąca na Karaibach, wchodząca w skład
Archipelagu Małych Antyli o powierzchni 87 km2.
Jej terytorium podzielone jest na dwie części – północną będącą
terytorium zamorskim Francji oraz południową, która od 2010 roku
posiada status autonomii holenderskiej. Centrum regat znajduje się w
zatoce Simpson Bay na południu, ale wyścigi rozgrywane są wokół całej
wyspy.
Wyspę cechuje dobrze rozwinięta linia brzegowa z zatokami i półwyspami,
licznie występują jeziora. Na wyspie panuje klimat tropikalny monsunowy,
średnia roczna temperatura wynosi tutaj 27 stopni, co czyni to miejsce
prawdziwym całorocznym rajem.
Bez problemu można się tu porozumieć w języku angielskim, choć językami
oficjalnymi są holenderski i francuski.
Najwygodniejsze połączenia z Europy - Paryża
i Amsterdamu oferuje Air France KLM.

ST. MAARTEN

JACHT
W Heineken Regatta 2021 YCS wystawi dwie załogi, na dwóch wyjątkowych jachtach regatowych

VOLVO OPEN 70

Start w regatach St. Maarten Heineken Regatta 2021 odbędzie się na
jednym z czterech jachtów klasy Volvo Open 70. Jacht dostarcza austriacka
firma Solvis GmbH, w której portfolio znajdują się jachty drugiej generacji –
Green Dragon, Monster Project (ex. Kosatka), Ocean Breeze (ex. Telefonica
Blue) oraz pierwszej generacji E1 (ex. Ericsson 1)
Wszystkie jachty są zaawansowanymi jednostkami wykonanymi całkowicie
z włókna węglowego. Osiągane przez nie prędkości gwarantują
niezapomniane wrażenia na wodzie.
Wybór jachtu zostanie dokonany do końca stycznia 2021
Długość: 21,5m
Szerokość: 5,7m
Zanurzenie: 4,5m
Waga: 13,800 kg
Pow. żagli: do 770m2
Max. prędkość: > 25 knts

JACHT

ULTIM’ EMOTION 2

Ultim'Emotion 2 to wyjątkowy trimaran regatowy. Zwodowany w 2012
roku, narodził się z ekstrapolacji 60-metrowej platformy, trimaranu ORMA,
dzięki czemu zyskał 20 stóp.
Od czasu przebudowy jacht składa się z trzech nowych kadłubów
zmodyfikowanych tak, aby umożliwić mu osiąganie lepszych prędkości i
łatwiejsze manewrowanie nawet przy lekkim wietrze.
Ten gigant, łączący w sobie moc, lekkość, solidność i wygodę, jest
prawdziwym dziełem sztuki współczesnego projektowania jachtów.
Będziesz miał możliwość sterowania, aktywnego uczestniczenia w
manewrach i żeglowania po oceanie z prędkością ponad 30 węzłów!
Długość: 24 m
Szerokość : 18,20 m
Waga: 7,2 tony
Wysokość masztu: 30 m
Powierzchnia żagli: 317 m2 pod wiatr i 465 m2 z wiatrem
Max. prędkość: > 35 knts

JACHT

WYBUCHOWA MIESZANKA PRO-AM

Załoga jachtu Volvo Open wystartuje w St.Maarten Heineken Regatta pod
polską banderą, a stworzy ją wybuchowa mieszanka mistrzostwa
sportowego oraz pasji żeglarskiej.
Za sterowanie oraz przygotowanie załogi odpowiadać będzie czołowy
polski żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski, który poprowadził w
październiku 2020 załogę Yacht Club Sopot do II miejsca Line Honours w
regatach Rolex Middle Sea Race płynąc na jachcie VO70 „E1”
Zobacz jak wyglądały regaty na Malcie: https://youtu.be/5IDlmAKCRMQ
Jacht Ultim’ Emotion 2 wystartuje pod wodzą właściciela, znakomitego
francuskiego żeglarza oceanicznego, specjalisty od wielokadłubowców
Antoine Rabaste i jego stałej trzyosobowej załogi. W regatach na Malcie
załoga złożona w większości z polskich żeglarzy zajęła III miejsce wśród
wielokadłubowców.
Obie załogi uzupełnią żeglarscy pasjonaci również bez regatowego
doświadczenia. Pozwoli to skutecznie startować w regatach, ale także
nabyć dużo nowych umiejętności i wiedzy tym, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę z żeglarstwem regatowym. Chcemy zbudować atmosferę i
ducha prawdziwej sportowej załogi.

ZAŁOGA

WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY

27-28 lutego - 1 marca 2021 – sobota poniedziałek
• przylot, transfer do mariny / hotelu

5 marca 2021 – piątek
• Wyścigi – Round the Island Race
• koncerty na plaży – Port de Plaisance

1 marca 2021 – poniedziałek
• spotkanie na jachcie, trening nieoficjalny
• kolacja powitalna

6 marca 2021 – sobota
• Wyścigi
• koncerty na plaży – Port de Plaisance

2 marca 2021 – wtorek
• całodzienny trening

7 marca 2021 – niedziela
• wyścigi
• zakończenie regat - Port de Plaisance

3 marca 2021 – środa
• całodzienny trening

8-9-10 marca 2020 – niedziela - wtorek
• wylot

4 marca 2021 – czwartek
• Wyścigi
• Welcome Party – Port de Plaisance

PROGRAM

OFERTA UDZIAŁU
Świadczenia zawarte w cenie uczestnictwa:
•

Start w regatach na jachcie Volvo Open 70 lub trimaranie Ultim’ Emotion 2

•

Treningi na wodzie,

•

Obsługa techniczna i taktyczna jachtu przez wykwalifikowaną załogę (minimum
ingerencji),
Wpisowe do regat wraz z opłatami portowymi,
Lunch na wodzie przez całe regaty,
Inauguracyjna kolacja zespołowa,
Uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących regat,
Lekka odzież załogowa – long sleeve, spodenki, czapki

•
•
•
•
•

Cena udziału w regatach zawierająca świadczenia:
VO 70
Trimaran
3 800 € / osoba – członkowie YCS
6 500 € / osoba
4 200 € / osoba – cena standard
Cena nie obejmuje:
Przelotów, zakwaterowania, wyżywienia (poza jedzeniem na jachcie oraz kolacją inauguracyjną),
ubezpieczenia indywidualnego – sporty wyczynowe i ekstremalne.
Organizujemy obsługę licencjonowanego biura podróży w celu rezerwacji wspólnych lotów i
zakwaterowania.
Wyloty z Warszawy, Gdańska i Krakowa (cena 600€ – 900€ w zależności od momentu rezerwacji)
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KONTAKT

Rafał Sawicki
+48 602 470 395
ycs@yachtclubsopot.com

