
 
Relacja (Maj 2013 r.): Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora OSiR 
 
Wodowanie jachtu zawsze niesie ze sobą dreszczyk emocji, bo ostatecznie to jakby 
przenoszenie z brzegu do wody małego wieloryba. Wieloryb, jeżeli wszystko jest z nim 
dobrze, majestatycznie odpływa. Jacht, który dobrze przezimował, delikatnie kołysze się 
na wodzie ale czy z nim wszystko w porządku, okazuje się często nie od razu.  
 
Kadłub jachtu pod żaglami z napisem HELUKABEL ogólnie zimę przetrwał w dobrej 
kondycji i przecieki nie pojawiły się ani tuż po zwodowaniu, ani kilka dni później. Niestety 
tego samego nie można powiedzieć o urządzeniach mechanicznych. W trakcie 
przygotowywania jachtu do sezonu, który miał być zainaugurowany regatami w Lubczynie, 
okazało się, że rozrusznik zupełnie odmówił współpracy, a tym samym kompletnie 
uniemożliwia wypłynięcie jachtu z „portowych pieleszy”. Próby naprawy rozrusznika 
ujawniły dodatkowo bliżej nie określone problemy z elektroniką. Naprawa trwa nadal. 
 
Pech dopadł także naszych partnerów z jachtu POLUS i także im uniemożliwił start w 
Regatach o Złotą Kotwicę Dyrektora OSiR Lubczyna. 
 
Zgodnie z ustaleniami z organizatorem na przystani, jak i na trasie regat pojawiły się flagi, 
bannery i znaczki z logo HELUKABEL. Ponieważ pogoda dopisała, zainteresowanych 
oglądaniem regat było wielu, co umożliwiło utrwalenie logo firmy HELUKABEL wśród 
sporej grupy miłośników żeglarstwa. Czapeczki i drobne firmowe gadżety były nagrodą w 
konkursie dla widzów, jak i prezentem dla startujących załóg. 
 
Kolejne regaty, na których marka HELUKABEL będzie zauważona, to Damskie Regaty o 
Bukiet Jeziora Dąbie. Odbywające się one co roku na początku czerwca (w tym roku 2 
czerwca odbędą się po raz 17. ) towarzyszą obchodom Dni Morza Sail Szczecin i mają 
ważnych patronów, a są nimi: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Rektorzy szczecińskich uczelni wyższych – Akademia 
Morska, Akademia Sztuki, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zwłaszcza fakt patronatu rektorów 
uczelni wyższych, w tym technicznych, gwarantuje dotarcie do szerokich odbiorców 
(należy wziąć pod uwagę spore dotacje na rzecz zachęcenia młodych kobiet do 
studiowania na uczelniach technicznych). Damskie ekipy, jak i bogaty program imprez 
towarzyszących przyciągają spore grupy obserwatorów. 
 
W czerwcowym kalendarzu znajdują się jeszcze Regaty Dni Morza Świnoujście. W 2013 
roku (22-23 czerwca) odbędą się po raz 26. W ubiegłym roku wzięło w nim udział 29 
jachtów, co daje około 90 osób samych startujących. Organizatorami są Jacht Klub 
Marynarki Wojennej „KOTWICA” O/Świnoujście oraz Urząd Miasta Świnoujście. Jest to 
impreza towarzysząca świnoujskim Dniom Morza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


