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XIX Regaty o Puchar YKP Szczecin – Tradycyjnie są to regaty dwudniowe, jednak w tym 

roku było inaczej. Z powodu remontu w porcie Lubczyna, do którego wpływały jachty na 

zakończenie pierwszego dnia wyścigów, rywalizacja ograniczyła się do jednego dnia. Być 

może właśnie to skrócenie, a może temperament żeglarzy wpłynął na niezwykle zaciętą 

rywalizację. W sobotę, 6 lipca 2013 r. na Jeziorze Dąbskim zebrało się 17 jachtów i 50 

żaglarzy, a na brzegu spora grupa miłośników żeglarstwa. W tym także nasz z 

wyjątkowym gościem w charakterze załoganta.  

Start wyścigu nastąpił u ujścia Regalicy w kierunku Lubczyny, a meta była w punkcie 

startu. Jachty poruszały się wzdłuż wyznaczonej trasy, opłynęły boję i wracały tą samą 

drogą. Nasz skiper, czyli dowodzący jachtem, zdecydował, że na starcie nie będzie 

nerwowości i walki o sekundy, by wystartować jak najlepiej i zabrać innym wiatr. Jacht z 

żaglami ozdobionymi logo HELUKABEL dostojnie odczekał aż większość ruszy i... 

popłynął w innym kierunku niż cała reszta. Nabraliśmy wysokości, co dla niewprawnego 

oka mogłoby się wydawać zupełnym odpłynięciem od wyznaczonej trasy. Decyzja skipera 

okazała się  bardzo słuszna, co ujawniło się w momencie, gdy wszystkie jachty musiały 

halsować, walczyć z genakerami czy spinakerami, a my zupełnie spokojnie płynęliśmy 

jedynie na grocie i foku, mogąc prezentować logo sponsora i partnerów. 

W wypadku naszego jachtu można powiedzieć, że potwierdziło się powiedzenie - „pańskie 

oko konia tuczy”. Gościem - załoganetm, o którym mowa powyżej, był Dyrektor ds. Handlu 

i Marketingu HELUKABEL Polska Tadeusz Rytel, co niewątpliwie przełożyło się na wynik 

naszego jachtu – zajęliśmy w naszej grupie drugie miejsce. 

O zaciętości żeglarzy może świadczyć fakt, że już po regatach zgłoszono reklamację do 

wyników, a na forum żeglarskim rozgorzała dyskusja o kompetencjach sędziów. 

Szczegółów nie będziemy opisywać, bo mimo wszystko żeglarstwo to piękny sport, a 

żeglarze to sympatyczni choć krewcy ludzie.  

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć: 

 

 



 

 

 


