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REGATY

Les Voilles de St Tropez to bez wątpienia jedno z najważniejszych
wydarzeń sezonu organizowane przez Societe Nautique de St
Tropez.

Les Voiles de St Tropez to najbardziej ekstrawaganckie regaty
śródziemnomorskie z wieczornymi imprezami i wydarzeniami!

Wyścigi jachtów w dwóch kategoriach (nowoczesne i “klasyki”),
niesamowita Parada Załóg wiodąca z wioski żeglarskiej przez cały
port, aż po skraj murów miasta, cały tydzień atrakcji na Lazurowym
Wybrzeżu będący mieszanką wyścigów, “social life” i
niepowtarzalnej atmosfery miasta.

Żeglarze z całego świata spotykają się w pięknej zatoce Saint-
Tropez, aby sprawdzić, kto jest lepszy. W regatach biorą udział
żeglarze o różnym poziomie wyszkolenia, w tym początkujący.

Sportowa rywalizacja na morzu świetnie łączy się z programem
rozrywkowym na lądzie. I nie może być inaczej w znanym na całym
świecie luksusowym kurorcie Saint-Tropez.

To wszystko powoduje, że żeglarze wracają na te regaty, a liczba
uczestniczących jachtów przekracza już 300!

http://www.lesvoilesdesaint-tropez.fr/regates/
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JACHT I ZAŁOGA

TP 52 – ZERoEMISSION
I JEGO ZAŁOGA

Yacht Club Sopot wystartuje w Les Voiles de Saint Tropez na jachcie
klasy TP 52 „Zeroemission. Jest to łódka zbudowana w 2008 roku
przez słynny zespół Oracle Racing, a kadłub jest jednym z
najmocniejszych w klasie. W latach 2019-2020 jacht przeszedł pełną
modernizację i zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy ORC.

Klasa TP52 to najbardziej rozpoznawalna i prestiżowa morska klasa
regatowa. Jej historia rozpoczęła się na początku XXI weku, a sławę
przyniosła jej seria regat pod nazwą MedCup obecnie przekształcona
w 52 Super Series. Są to zawody rozgrywane w formule Box Rule
(takie same jachty), które przyciągają największe nazwiska
światowego jachtingu takie jak Ed Baird, Terry Hutchinson czy
Francesco Bruni.

Jachty klasy TP 52 sprawdzają się również w formułach
przelicznikowych jak IRC wygrywając takie regaty jak Sydney Hobart
Yacht Race (2017, 2019, 2021), Fastnet Race (2005, 2013) czy Newport
Bermuda (2004, 2022)

Profesjonalną część załogi poprowadzi Mariusz Klupiński, który jest
członkiem stałej załogi Zeroemission i opiekunem jachtu, a który
startował z załogą YCS w takich regatach jak The Fastnet Race 2021
czy Newport Bermuda Race 2022. Pozostali zawodowcy na pokładzie
to stała załoga jachtu znająca wszystkie jego tajniki.
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PROGRAM

WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY

23 września 2022 – pt.
• Przylot
• Zameldowanie w hotelu

24 września 2022 – sb.
• Dzień treningowy
• Odprawa z załogą
• Kolacja inauguracyjna

25 września 2022 – nd.
• Dzień treningowy
• Odprawa z załogą

26 września 2022 – pn.
• Costal Races

27 września 2022 – wt.
• Costal Races

28 września 2022 – śr.
• Costal Races

29 września 2022 – czw.
• Dzień wolny

30 września 2022 – pt.
• Costal Races

01 października 2022 – sb.
• Costal Races
• Zakończenie regat
• Wyloty

02 października 2022 – nd.
• Wyloty
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Świadczenia zawarte w cenie uczestnictwa:
• start w regatach na jachcie klasy TP52 – Zeroemission (5 dni),
• 2 dni treningu na wodzie,
• obsługa techniczna i taktyczna jachtu przez wykwalifikowaną załogę 

(minimum ingerencji),
• wpisowe do regat wraz z opłatami portowymi,
• lunch boxy na wodzie podczas treningów i wyścigów,
• inauguracyjna kolacja zespołowa,
• lekka odzież załogowa 

Cena udziału w regatach zawierająca świadczenia : 
6 800 € / osoba 6 300 € / osoba – klubowicz YCS

Cena nie obejmuje:
Przelotów, zakwaterowania, wyżywienia (poza jedzeniem na jachcie oraz 
kolacją inauguracyjną), ubezpieczenia indywidualnego – sporty wyczynowe i 
ekstremalne.



Rafał Sawicki
+48 602 470 395

ycs@yachtclubsopot.com


