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REGATY

Regaty Newport Bermuda to najważniejsze wydarzenie na
wschodnim wybrzeżu USA. Wyścig odbywa się w latach parzystych i
skupia załogi z całego świata. Trasa na dystansie 635 mil morskich
wiedzie z Newport na Rhode Island do St. David's Head na północno-
wschodnim cyplu Bermudów.

Żeglarze muszą zmierzyć się z wodami północnego Atlantyku i
nieprzewidywalnym Prądem Zatokowym, stąd nieoficjalna nazwa
wyścigu to "The Thrash to the Onion Patch”.

Newport Bermuda Race jest najstarszym regularnie organizowanym
wyścigiem oceanicznym. W 2022 roku będzie już 52 edycja regat.

Jeszcze żadna polska załoga nie stanęła na trasie tego wyścigu. Bądź
wraz z Yacht Club Sopot częścią historii polskiego żeglarstwa.

https://bermudarace.com/

NEWPORT BERMUDA RACE

https://bermudarace.com/


JACHT I ZAŁOGA

OCEAN BREEZE
I JEGO ZAŁOGA

Yacht Club Sopot wystartuje w Newport Bermuda Race na jachcie
klasy Volvo Open 70. VO70 to jednostka budowana do udziału w
wokołoziemskich regatach Volvo Ocean Race. Yacht Club Sopot ma
do dyspozycji jacht ”Ocean Breeze”, który startował w VOR w latach
2008/2009 (Telefonica Blue) oraz 2011/2012 (Sanya). Za sterami
jachtu w pierwszej edycji stanął Bouwe Bekking, legenda regat VOR.
Łódź ta jest zaawansowaną jednostką wykonaną całkowicie z włókna
węglowego. Osiągane przez nią prędkości gwarantują niezapomniane
wrażenia na wodzie.

Długość: 21,5m
Szerokość: 5,7m
Zanurzenie: 4,5m
Waga: 13,800 kg
Pow. żagli: do 770m2

Max. prędkość: > 30 knts

Załoga Yacht Club Sopot wystartuje w wyścigu pod polską banderą.
Za sterowanie oraz trym jachtu odpowiadać będą czołowi polscy i
międzynarodowi żeglarze regatowi. Kapitanem załogi będzie
ZBIGNIEW GUTEK GUTKOWSKI. Załogę uzupełnią pasjonaci z
żeglarskim doświadczeniem w różnych kategoriach i konkurencjach
oraz na różnych poziomach zaawansowania.
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PROGRAM

WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY

13 czerwca 2022 – pon.
• Przylot
• Zameldowanie w hotelu
• Kolacja inauguracyjna

14 czerwca 2022 – wt.
• Dzień treningowy
• Odprawa z załogą

15 czerwca 2022 – śr.
• Dzień treningowy
• Odprawa z załogą

16 czerwca 2022 – czw.
• Dzień wolny
• Dzień treningowy dla chętnych
• Odprawa z załogą oraz odprawa

meteo

17 czerwca 2022 – pt.
• Start do regat w Newport,

Rhode Island
• Przewidywany czas regat to 3-4 doby

20/21 czerwca 2022 – pon./wt.
• Przypłynięcie do mariny – Bermudy
• Obiad/kolacja

22-25 czerwca 2022
• Wyloty
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Świadczenia zawarte w cenie uczestnictwa:
• start w regatach na jachcie klasy Volvo Open 70,
• 3 dni treningu na wodzie,
• obsługa techniczna i taktyczna jachtu przez wykwalifikowaną załogę 

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

Cena udziału w regatach zawierająca świadczenia : 
6 700 € / osoba 6 200 € / 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


