
 

 
Relacja (Wrzesień 2013 r.) 

 

Międzynarodowe Regaty Oldtimerów Epifanes Trophy 2013 r. 

 W piękny – na Zalewie Szczecińskim – weekend 12-14 września 2013 roku odbyły się „regaty z 
łezką w oku”. Regaty Epifanes Trophy są regatami oldtimerów. Przy czy nie chodzi tu o wiek załogi 
a jachtów, które podzielono na dwie klasy:  

1. Oldtimers - jachty o kadłubach drewnianych lub stalowych, które zbudowano przed 
rokiem 1970 oraz repliki jachtów spełniających wyżej wymienione kryteria. 

2. Youngtimers - balastowe jachty kabinowe o kadłubach z dowolnego materiału, starsze 
niż 25 lat.  

Nasza Maria pływająca pod żaglami z logo HELUKABLA okazała się „siusiumajtką” i w 
regatach mogła wystartować jedynie jako jednostka towarzysząca, bez klasyfikacji. 

W imprezie organizowanej 11. raz przez zaprzyjaźnione Yacht Klub Polski Szczecin oraz Jachtklub 
Uckermunde wystartowało 101 jednostek i 300 żeglarzy. Trasa regat przebiegała na Zalewie 
Szczecińskim od Trzebieży do Uckermunde i następnego dnia powrót do Trzebieży. Maria na stałe 
przebywa w Szczecinie i aby dotrzeć do i z Trzebieży musi płynąć kanałem (oczywiście na silniku). 
Nasza załoga, jak zwykle szarmancka, przez cały kanał holowała zaprzyjaźnioną łódkę – 
nieskromnie szczycimy się mocniejszym silnikiem. 

 

Zalew Szczeciński jest akwenem zdradliwym. Po pierwsze dlatego, że jest płytki i niedoświadczony 
tudzież zbyt zadufany skiper może wylądować na mieliźnie. Zatem bardzo ważne jest dla 
większych i cięższych jachtów, by trzymać się toru wodnego, który jest pogłębiany. Po drugie, fale 
na opisywanym zbiorniku wodnym wbrew różnego rodzaju informatorom potrafią mieć więcej niż 2 
m, dodatkowo są krótkie, czyli takie, których nasze trzewia czy jak kto woli – żołądki – bardzo nie 
lubią. Po trzecie, niemal zawsze pogoda, zwłaszcza wiatr trafia się na Zalewie Szczecińskim inna 
niż podawana w marinach Świnoujścia czy Szczecina. 

 

Tym razem żeglarze mieli szczęście. Pogoda była przyjazna. Wiatr 2-3 B i słoneczko. Pierwszy 
etap był pod wiatr, a zatem żeglarze napracowali się podczas halsowania. Jednak drugi dzień to 
sama przyjemność. Wiaterek od rufy i słońce, czyli po żeglarsku – plaża. Najwięcej emocji i dawki 
adrenaliny podczas całych regat przysporzył poranek drugiego dnia. Mgła była tak gęsta, że statek 
komisji musiał uruchomić tyfon (sygnalizator dźwiękowy), by jachty mogły dotrzeć na linię startu. 
Mimo że start odroczono o 40 minut, jachty i tak startowały osnute mlecznym woalem, co wiązało 
się ze wzmożoną uwagą załóg, by nie zaliczyć zderzenia z inną, wyłaniającą się nagle z mgły 
jednostką. 

 

Nasza załoga tym razem bez stresu, jako że nie mogła brać udziału w ściganiu się, podziwiała 
przepiękne, wypieszczone drewniane cacka z Polski i Niemiec. Najstarszy ze startujących jachtów 
– Wespe - został wybudowany w 1912 roku, młodszy – Trymer – w 1919, dalej Wineta z 1925 
roku. Ogólnie tych najstarszych było 13, a młodszych ale liczących więcej niż 25 lat – 47. 
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