III MISTRZOSTWA ZEGLARZY SAMOTNIKÓW
I ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH FUNDACJI SAILPORTAL.PL

XIX BALTIC POLONEZ CUP RACE 2018

WYSCIGI:

11.08.2018 – WYSCIGI KRÓTKIE „PYROMAGIC 2018 SZCZECIN”
13.08.2018 – WYSCIGI SREDNIE „SWINOUJSCIE CUP 2018”
14.08.2018 – WYSCIG DŁUGI „XIX POLONEZ CUP 2018”
17.08.2018 – ZAKONCZENIE REGAT – SWINOUJSCIE
10.11.2018 – PODSUMOWANIE REGAT -TARGI BOATSHOW ŁÓDZ

IMPREZY TOWARZYSZACE:

Projekcja filmów: „Pierwsza Dama Oceanów i Opty-mista”
11.08.2018, godz. 16.00, CKE Stara Rzeznia, Szczecin
13.08.2018, godz 21.00, Tawerna w Marinie OSIR, Swinoujscie

www.regaty-poloneza.pl • www.polonezcup.com • Copyright© Fundacja Żeglarska Sailportal.pl

HARMONOGRAM SZCZECIN 2018
11 sierpnia 2018 (Sobota) North East Marina w Szczecinie
• Udział w festiwalu „Pyromagic 2018”
• 08:00–10:00 – zgłoszenia osobiste, pomiary kontrolne i
ważenie załóg
• 10:00 – ceremonia otwarcia regat, odprawa skiperów
CKE Stara Rzeźnia ul T. Wendy Szczecin
• 12:00 – start do wyścigów krótkich Prestart Pyromagic
Szczecin 2018 – Start w okolicach południowego krańca
Wyspy Grodzkiej, pława
zwrotna w okolicach kapitanatu Urzędu Morskiego na
północ i powrót.
• 16:00 – projekcja Filmów: „Piersza Dama Oceanów” i
„Opty-mista” (autor By The Wind Media)
CKE Stara Rzeźnia ul T. Wendy Szczecin. Wstęp wolny
• 20:00 – wręczenie nagród wyścigów krótkich na scenie
głównej Festiwalu Pyromagic 2018

Satelitarny Tracking on-line: www.regaty-poloneza.pl / www.polonezcup.com

HARMONOGRAM SWINOUJSCIE 2018
13 sierpnia 2018 (poniedziałek) Świnoujście Marina OSIR
• 08:00–10:00 – zgłoszenia osobiste do wyścigów „Świnoujście Cup” i odprawa
skipperów
• 12:00 – start do dwóch wyścigów średnich typu na wiatr i z wiatrem
• 20:00 - odprawa skipperów przed wyścigiem długim „Polonez Cup”
• 21:00 - projekcja Filmów: „Piersza Dama Oceanów” i „Opty-mista”
(autor By The Wind Media) Tawerna Żeglarska Marina OSIR Świnoujście
14 sierpnia 2018 (Wtorek) Świnoujście Marina OSIR i Zatoka Pomorska
• 08:00–09:00 – Śniadanie dla załóg i odprawa meteo.
• 12:00 – start do wyścigu długiego Polonez Cup – Świnoujście, Christianso –
Świnoujście.
17 sierpnia 2018 (piątek) Świnoujście Marina OSIR
• 12:00 – zamknięcie linii mety
• 18:00 – zakończenie regat - Tawerna Żeglarska Marina OSIR

HARMONOGRAM ŁODZ 2018
10 listopada 2018 - (sobota)
• Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi
• Uroczyste podsumowanie regat, wręczenie i losowanie nagród, poczęstunek

Satelitarny Tracking on-line: www.regaty-poloneza.pl / www.polonezcup.com

W imieniu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl, ambasadorów, patronów i partnerów zapraszamy do udziału w tegorocznej
edycji naszej imprezy i do kibicowania uczestniczącym żeglarzom.
Baltic
Polonez
Cup
Race
2018
to
impreza
o
statusie
Mistrzostw
Żeglarzy
Samotników i Załóg Dwuosobowych Fundacji Sailportal.pl.
Impreza
skupia
czołówkę
żeglarzy
solo
i
załóg
dwuosobowych
startujących
w
grupach
przeliczeniowych ORC, jak również żeglarzy pragnących spróbować swoich sił w grupach OPEN I i II.
Gospodarzami imprezy są: Miasto Szczecin, Szczecińska Agencja Artystyczna, Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia, Miasto
Świnoujście, Pomorze Zachodnie, a organizatorami Fundacja Żeglarska Sailportal.pl. Zapraszamy uczestników, kibiców i sympatyków do
śledzenia naszej imprezy na www.regaty-poloneza.pl.
Fundacja Sailportal.pl
KONTAKT: TEL. 601 233 434 E-MAIL: bluefin@interia.pl

PARTNER SREBRNY / SILVER PARTNER
Firma została założona w 1992 roku. Jej właściciele to: Roman Brodnicki i Andrzej Kiełsznia
Tak mówią o swojej pracy: Żagle wykonywane w naszej firmie są zawsze wynikową indywidualnych potrzeb klienta. Wynika to stąd,
że wspólnicy zakładając firmę traktowali pracę przy żaglach jako kontynuację własnego kontaktu z żaglami na wodzie.
Praktyka własna oraz nieustanny kontakt z żeglarstwem regatowym przyniosły efekt w postaci uzasadnienia każdego elementu, który
znajduje się na żaglu i jest wykonany tak, a nie inaczej.
Po wielu latach logo „Narwala” widnieje na żaglach praktycznie wszędzie:
* od najmniejszych jednostek do megajachtów 60-cio stopowych
* od jednostek typu „balia” z żaglem do jednostek ekstremalnie
regatowych
* od jezior do koła podbiegunowego
* na jachtach czarterowych, czyli tam, gdzie wszelkie żagle zużywają
się w tempie topnienia lodu na słońcu, natomiast nasze służą zawsze
trochę dłużej.
Zapraszamy do korzystania
z usług Żaglowni Narwal:

www.narwal.pl
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i nie tylko ...

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Bulwarove

25-26 sierpnia ,08-09 i 15-16 września
Skwer na Łasztowni
Przez całe lato, dwa razy w miesiącu odpoczywamy
na Łasztowni, gdzie są leżaki, kocyki, pufy i skrzynie
wypełnione drewnianymi zabawkami. Skwer
wieńczący Łasztownię zamienia się w przestrzeń
pełną zabawy, relaksu, dobrej muzyki, pysznego
jedzenia.
www.bulwary.szczecin.eu

Różany Ogród Sztuki

W każdy weekend lata (do końca września), w ramach cyklu Różany Ogród Sztuki, odbywa się
wiele artystycznych wydarzeń dla starszych oraz
atrakcje dla najmłodszych (Różanka Dzieciom)
– spektakle interaktywne i warsztaty twórcze. Hitem jest Różankowa Potańcówka, czyli muzyka,
świecące girlandy, wieczór i wirujące pary, w tym
roku potańcówki aż do końca września (15 i 29)
www.saa.pl
15 sierpnia

Lekkoatletyczny Memoriał im. Maniaka
Stadion ul. Litewska
Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka
jest nową, szczecińską imprezą sportową, która

w roku 2018 zastąpi Memoriał Kusocińskiego.
Do Szczecina znów przyjadą gwiazdy królowej
sportu, a miejski stadion lekkoatletyczny ponownie
wypełni się kibicami.
www.mosrir.szczecin.pl
18-19 sierpnia

W tym roku jubileusz – 10 edycja rajdu Baja Poland.
Biura rajdu, park serwisowy oraz start i meta będzie
na Łasztowni. Trasy 10. Baja Poland 2018 będą dla
światowej elity miejscem widowiskowej, sportowej
rywalizacji – mówi Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.
www.bajapoland.eu

Dni ulicy Zbożowej

10-16 września

01 września

Korty przy al. Wojska Polskiego 127
Dwudziesta szósta edycja turnieju Pekao Szczecin
Open, czyli wielki tenis na światowym poziomie,
jak co roku,

Koncerty, niesamowite zabawy, warsztaty dla
dzieci, słowem dwa dni wspaniałej rozrywki dla
dzieci i dorosłych.

20 lat Drużyny Grodu Trzygłowa

Park Kasprowicza
Prezentacja tradycji Oręża Polskiego w przekroju
historycznym. W parku rozstawione zostaną
obozowiska m.in. Słowian, Wikingów czy piratów.
Powstanie tor pokazów konnych, po jeziorze Rusałka pływać ma drewniana replika łodzi słowiańskiej.
Zaplanowano także barwną paradę historyczną
z udziałem koni i pieszych.
www.saa.pl
30.08-02 września

BAJA POLAND

Szczecin – Łasztownia – Dobra – Drawsko.

Pekao Szczecin Open

KALENDARIUM WYDARZEŃ
w naszym mieście. O uroku imprezy stanowią
ocienione korty przy Alei Wojska Polskiego, mecze
dnia rozgrywane przy sztucznym świetle, a wieczorem koncerty festiwalu muzycznego.
www.pekaoszczecinopen.pl
15-16 września

Zakończenie sezonu w Miejskiej Strefie
Letniej.

Na miejskiej plaży już po raz ostatni w tym roku
dzieci rzucą się w wir zabaw i animacji, zaś starsi rozłożą się na leżakach z widokiem na Wały
Chrobrego. W programie nie zabraknie wieczornego koncertu.
www.zegluga.szn.pl
27- 29 – 30 września

Meisinger Music Festival

Druga edycja festiwalu, którego dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Meisinger, szczeciński
solista gitarowy i laureat Nagrody Artystycznej
Miasta Szczecin za rok 2014.

www.szczecin.eu
29 września, godz.20:00
Scena na Łasztowni Teatru Polskiego

Meisinger Music Festival: Piazzolla

Muzyka Astora Piazzolli w oryginalnym opracowaniu na kwintet, w wykonaniu Juanjo Mosalini –
bandoneon, Waldemar Malicki – fortepian, Winfried
Holzenkamp – kontrabas, Soyoung Yoon – skrzypce,
Krzysztof Meisinger – gitara. Prowadzenie – Waldemar Malicki i Krzysztof Meisinger
30 września , godz.20.00
Filharmonia w Szczecinie

Meisinger Music Festival:
Teatro d`Amore L`Arpeggiata

L’Arpeggiata – zespół, założony w 2000 roku
i kierowany przez Christinę Pluhar, tworzą wybitni
instrumentaliści i wokaliści, wykonujący repertuar barokowy oraz tradycyjny, ze szczególnym
uwzględnieniem nieznanych kompozycji z początku XVII wieku.
www.filharmonia.szczecin.pl

27 września, godzina 20.00
Filharmonia w Szczecinie

12-13 października

Największa sława stylu fado, skarb narodowy
Portugalii, gwiazda najlepszych sal koncertowych świata.

Celem festiwalu jest promocja młodych wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży
muzycznej, oraz prezentacja inspirujących zja-

Meisinger Music Festival: Mariza

Festiwal Młodych Talentów
– Nowa Energia 2018

wisk i produkcji na polskiej scenie muzycznej.
Dyrektorem Artystycznym festiwalu od 2014r. jest
Katarzyna Nosowska .
www.festiwalmlodychtalentow.pl
12-21 października 2018

12. Westival – sztuka architektury

Każda edycja to przewodni motyw, tym razem:
Mieszkam w mieście – wokół którego budowany
jest cały program wydarzenia: wystawy, wykłady,
prelekcje, wycieczki oraz warsztaty.
www.westival.pl
11 listopada 2018

Aleja Kwiatowa
– Jarmark Niepodległości
100-lecie odzyskania niepodległości to doskonała
okazja do świętowania! Dlatego już dziś zapraszamy szczecinian i turystów do odwiedzenia Alei
Kwiatowej i uczestnictwa w pikniku niepodległościowym. Wydarzenie stanowiące część akcji
„Codziennie Polskę tworzyMy” będzie okazją
do radosnego, obywatelskiego, szczecińskiego
świętowania tego ważnego w historii Polski dnia.
Wspólnie z najmłodszymi spojrzymy w przyszłość
i zastanowimy się, jak Polska i Szczecin będą wyglądały za kolejne 100, 200, 300 lat…
www.kolorowaaleja.pl

ORGANIZATORZY / ORGANIZERS

OGÓLNE INFORMACJE / GENERAL INFORMATION
SPORTOWA PRESTIŻOWA IMPREZA ŻEGLARSKA
Udział topowych żeglarzy oceanicznych i pełnomorskich (od 1973), w latach
2016 i 2017 nominacja PZŻ do organizacji „Morskich Żeglarskich Mistrzostw
Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych”

JEDNE Z NAJTRUDNIEJSZYCH
I NAJWSZECHSTRONNIEJSZYCH REGAT
Fundacja Żeglarska Sailportal.pl – powstała w 2016 r. Jej głównymi celami są: wspieranie, propagowanie upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyki irekreacji w szczególnosci w
zakresie sportów wodnych uprawianych amatorsko i wyczynowo.
Sailportal.pl, Portalzeglarski.com – powstał w 2009 r. Prowadzony do dzisiaj przez pasjonatów na zasadach Non Profit. Pełni rolę
popularnego serwisu informacyjnego w Polsce dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką wodną: turystyką, sportem, żeglarstwem, sportami motorowymi i innymi.

TRACKING JACHTÓW ONLINE / ONLINE JACHT TRACKING

Impreza trwa tydzień, żeglarze rywalizują w pięciu wyścigach, na trzech różnych
dystansach

KONTYNUACJA HISTORII
nagroda główna wyścigu długiego ‚Puchar Poloneza”, nazwa, związane z historią
żeglarstwa polskiego (od 1973)

PIERWSZA IMPREZA PEŁNOMORSKA KORZYSTAJĄCA Z
TRACKINGU ONLINE
w rejonie Bałtyku i w Polsce (od 2010)

PIERWSZE REGATY DLA ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH
w Polsce (od 2013)

HONORARY PATRONS
TRACKING SATELITARNY YB ONLINE - WYŚCIG GŁÓWNY.
PIERWSZE REGATY NA BAŁTYKU I W POLSCE KORZYSTAJĄCE
Z TRACKINGU - (Od 2010 r). Możliwość oglądania przebiegu imprezy
online podczas wyścigu, możliwość oglądania historycznych zapisów
Trackingu na stronie imprezy.
Satelitarny Tracking on-line: www.regaty-poloneza.pl / www.polonezcup.com

AMBASADORS
K. Baranowski

Z. Gutkowski

Sz. Kuczyński

UCZESTNICY XIX BALTIC SINGLE HANDED POLONEZ CUP RACE 2018
Zgłoszenia na dzien 31.07.2018, aktualne listy startowe na www.regaty-poloneza.pl

UCZESTNICY XIX BALTIC SINGLE HANDED POLONEZ CUP RACE 2018
Zgłoszenia na dzien 31.07.2018, aktualne listy startowe na www.regaty-poloneza.pl

UCZESTNICY XIX BALTIC DOUBLE HANDED POLONEZ CUP RACE 2018
Zgłoszenia na dzien 31.07.2018, aktualne listy startowe na www.regaty-poloneza.pl

UCZESTNICY XIX BALTIC DOUBLE HANDED POLONEZ CUP RACE 2018
Zgłoszenia na dzien 31.07.2018, aktualne listy startowe na www.regaty-poloneza.pl

HISTORIA BAŁTYCKICH REGAT SAMOTNYCH ZEGLARZY
O PUCHAR POLONEZA ORAZ ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH
Od 2010r Kontynuujemy Tradycję Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza. Dwaj słynni
kapitanowie Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy w 1973 roku urządzili „prywatne” regaty solo non-stop na
trasie Świnoujście - Christianso – Świnoujście. Był to początek Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy, które
dla upamiętnienia rejsu kpt. Krzysztofa Baranowskiego dookoła świata, nazwano regatami o Puchar „POLONEZA”, jachtu symbolu polskiego samotnego żeglarstwa wyczynowego. Nagrodą główną, o którą walczą
do dziś samotnicy, jest przechodni „PUCHAR POLONEZA” ufundowany przez dyrektora Morskiej Stoczni
Jachtowej im Leonida Teligi - mgr Edmunda Bąka. Puchar otrzymywał kapitan jachtu, który w najkrótszym
czasie przeliczeniowym pokonał trasę regat ze Świnoujścia, dookoła wyspy Christianso, którą należało minąć lewą burtą, do Świnoujścia. Celem regat było popularyzowanie żeglarstwa, utrwalenie pamięci o rejsie
wokółziemskim jachtu „POLONEZ” oraz umożliwienie treningu kandydatom do Transatlantyckich Regat Samotnych Żeglarzy. Taką rolę Regaty Poloneza odgrywają również dzisiaj. Historyczne edycje Regat Poloneza
odbywały się w latach 1973-1983 z przerwą w 1982, organizatorem był J.K. WSM w Szczecinie.

REAKTYWACJA BAŁTYCKICH REGAT SAMOTNYCH
ZEGLARZY O PUCHAR POLONEZA - XI EDYCJA W 2010 r.
W 2010 roku Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza reaktywowano po wieloletniej przerwie. Historia zatoczyła koło, dwóch szczecińskich żeglarzy: Krzysztof Krygier i Radosław Kowalczyk postanowili (wzorem Kazimierza Jaworskiego i Jerzego Siudego) ruszyć do regat we dwóch na swoich jachtach
na tradycyjnej trasie Świnoujście - Christianso - Świnoujście. Zainteresowanie innych żeglarzy okazało się
tak duże, że w 2010r wystartowało 15 samotników. Reaktywacją regat i ich organizacją zajął się Krzysztof
Krygier, redaktor naczelny www.sailportal.pl i morski żeglarz regatowy specjalizujący sie w żeglarstwie samotnym. Od 2010r. Regaty Poloneza są pierwszymi w Polsce pełnomorskimi Regatami korzystającymi z
Trackingu jachtów online. Najpierw korzystano z Trackingu firm Inventia i Vingo (X-Way).
Od roku 2012 Baltic Polonez Cup Race korzystają z profesjonalnego Trackingu satelitarnego YB z Wielkiej
Brytanii. Regatom towarzyszy wyjątkowa atmosfera żeglarska i niespotykane koleżeństwo wśród startujących żeglarzy. Puchar Poloneza kolejnym zwycięzcom przekazała żona ostatniego historycznego zwycięzcy
Jerzego Madei - Ewa Madeja. W roku 2016 i 2017 impreza uzyskała oficjalny status Morskich Żeglarskich
Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych.
Satelitarny Tracking on-line: www.regaty-poloneza.pl / www.polonezcup.com

TARGI
ŻEGLARSTWA
I SPORTÓW
WODNYCH

911
LISTOPADA

HALA EXPOŁÓDŹ

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

PORT JACHTOWY BASEN PÓŁNOCNY

72-600 Świnoujście
Rogozińskiego/Jachtowa
tel.: +48 91 321 91 77, UKF (Ch) - 74,
www.marina@osir.swinoujscie.pl

PORT JACHTOWY W SWINOUJSCIU / YACHT HARBOUR IN SWINOUJSCIE
Największy na polskim wybrzeżu port jachtowy
Basen Północny (53°54’48’’N 14°16’28’’E)
INFORMACJE O PORCIE:
• pojemność 340 jednostek o zanurzeniu do 4,5 m
• jednostki o zanurzeniu do 6 m na nabrzeżu
zewnętrznym
• specjalistyczny pomost postojowy
dla skuterów wodnych
• telefon
• sprzęt pierwszej pomocy
• sprzęt ratunkowy
• sprzęt gaśniczy
• hydrant
• zaplecze sanitarne
• pralnia
• suszarnia
• woda pitna
• energia elektryczna
• odbiór nieczystości i ścieków
• zimowanie jachtów
• dostęp do bezprzewodowego internetu
• parking samochodowy
• pole namiotowe
• tawerna żeglarska
• sklep ogólnospożywczy
• sieciowa wypożyczalnia rowerów

The biggest yacht harbour of Polish Baltic
coast – North Pool (53°54’48’’N 14°16’28’’E)
MARINA PRODUCTS AND SERVICES:
• 340 berths for vessels with maximum draft up to 4,5 m
• vessels with maximum draft up to 6 m
can be moored along the outer wharf
• special docking platform for personal watercrafts
• phone
• first aid equipment
• rescue equipment
• fire-fighting equipment
• fire hydrant
• sanitary facilities
• washing facilities
• drying facilities
• potable water
• electric power supply
• sewage and waste water
• collection
• yacht wintering
• vessel repair dock
• Wi-Fi access
• parking lot
• campsite
• tavern
• grocery
• bicycle rental network

PARTNERZY/ PARTNERS - III MISTRZOSTWA ZEGLARZY SAMOTNIKÓW I ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH
XIX BALTIC POLONEZ CUP RACE 2018
ORGANIZER

HONORARY PATRONS

AMBASADORS

FUNDACJA ŻEGLARSKA

K. Baranowski

STRATEGIC PARTNERS

Z. Gutkowski

SILVER PARTNERS

PARTNERS
ORLIKOWSKI SAWCZUK

• MINI TRANSAT • POLONEZ CUP
• BITWA O GOTLAND • OSTAR
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