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REGATY

Rolex Middle Sea Race jest bardzo wysoko cenionym morskim, żeglarskim
klasykiem. Wraz z takimi regatami jak Fastnet Race czy słynne Sydney –
Hobart, tworzy żeglarski wielki szlem, tak zwaną Koronę Rolexa, który każdy
żeglarz musi mieć w swoim dorobku. Pomysłodawcą imprezy jest słynny
Royal Ocean Racing Club, który wraz z lokalnym Royal Malta Yacht Club już
od 1968 roku organizują te regaty. Z wyjątkiem przerwy między 1984 a
1995 wydarzenie jest organizowane corocznie i przyciąga coraz większą
liczbę jednostek. W trudnym, covidowym roku 2020 na starcie stanęła
liczba ponad 40 jachtów (zwykle liczba ta przekracza 100), a załoga Yacht
Club Sopot startując na jachcie klasy V070 E1 zajęła w tej stawce znakomite
drugie miejsce, przegrywając minimalnie na mecie z inną polską jednostką I
love Poland.

h\ps://www.rolexmiddlesearace.com

„Middle Sea Race musi być najpiękniejszą trasą na świecie. Jakie inne
regaty mają za znak kursowy aktywny wulkan” – Ted Turner (CEO – Turner,
CNN, Disney)

Regaty 2020 w wykonaniu YCS: h\ps://youtu.be/bkOy_CHrQJ0

ROLEX MIDDLE SEA RACE

https://www.rolexmiddlesearace.com/


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 morzu 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



ZAŁOGA

WYBUCHOWA MIESZANKA PRO-AM

Za sterowanie oraz przygotowanie załogi odpowiadać będzie czołowy
polski żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski, który poprowadził w załogę
Yacht Club Sopot na jachcie VO70 „E1” w ostatniej edycji największych w
Europie regatach morskich Rolex Fastnet Race. W zeszłorocznej edycji
Rolex Middle Sea Race GUTEK wraz z klubową załogą zajęli 2. miejsce w
klasyfikacji Line Honours.

Person in Charge jachtu Ultim’ Emotion 2 będzie jego właściciel, znakomity
francuski żeglarz oceaniczny, specjalista od wielokadłubowców Antoine
Rabaste.

Załogę 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.



PROGRAM

WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY

19/20 października 2020 – środa
• Przylot
• Zameldowanie w hotelu
• Kolacja inauguracyjna

21 października 2021 – czwartek
• Dzień treningowy
• The Rolex Middle Sea Race Crew Party

22 października 2021 – piątek
• Dzień treningowy
• Odprawa z załogą oraz odprawa meteo

23 października 2021 – sobota
• Start do regat w środku zabytkowej części

miasta Grand Harbour
• Przewidywany czas regat to 2 doby

25/26 października 2021 – poniedziałek/wtorek
• Przypłynięcie do mariny – Malta
• Obiad/kolacja
• Wylot – transfer z mariny na lotnisko



OFERTA

OFERTA UDZIAŁU

Świadczenia zawarte w cenie uczestnictwa:
• start w regatach na jachcie Ultim’ Emotion 2,
• 2 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 – long sleeve, spodenki, czapki.

Cena udziału w regatach zawierająca świadczenia : 
7 000 € / osoba
6 500 € / osoba - członkowie Yacht Club Sopot
Liczba miejsc ograniczona

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

UWAGA: W przypadku odwołania imprezy przez organizatora regat w 
związku z COVID-19, zwracamy wpłacony koszt wpisowego. Nie zwracamy 
innych poniesionych kosztów np. loty, zakwaterowanie. Sugerujemy 
wykupienie ubezpieczenia od odwołania imprezy. 
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