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Międzywojewódzkie
Mistrzostwa
Młodzików w
Żeglarstwie
czyli ostatni weekend września z ogromem sportowych
emocji podczas regat na Starym Dworze nad Zalewem
Siemianówka.

W dniach 26-27.09.2020 na Zalewie Siemianówka, w Starym Dworze nasz klub był
organizatorem regat żeglarskich Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (zawodnicy do lat
13) województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W zawodach wzięło udział 60
uczestników z 7 klubów. Na regaty przyjechali zawodnicy z klubów z Olsztyna (2 kluby), Ełku,

Mrągowa, Iławy i Giżycka. Województwo podlaskie reprezentowali zawodnicy naszego klubu.
Pierwszego dnia regat wiatr wiał z prędkością 22 węzłów, a w porywach jeszcze więcej. Wielka
fala również nie ułatwiała pływania młodym żeglarzom. Podczas pierwszego biegu było wiele
wywrotek. Ponad połowa zawodników nie ukończyła pierwszego wyścigu. Podczas drugiego
biegu wiatr zmierzony na łodzi sędziowskiej osiągał prędkość 30 węzłów (7 wg skali Beauforta
!!!). Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników i osób asekurujących na wodzie, sędziowie
postanowili przerwać zawody. Do godziny 17 wiatr nie dał za wygraną i wiał tak samo silnie.
Prognozy na drugi dzień regat zapowiadały się niesprzyjające - równie silny wiatr i dodatkowo
deszcz. Na śniadanie ekipy schodziły w strugach deszczu. Jednakże po zejściu na wodę, na
nasze szczęście, prognoza się nie sprawdziła. Deszcz przestał padać, nieśmiało wyglądało
słońce, a wiatr wiał z prędkością ok. 16 węzłów. Z każdą godziną zawodów wiatr stawał się
coraz silniejszy, robiła się również wyższa fala. Podczas ostatniego, 5 wyścigu, wiatr ponownie
w porywach osiągał prędkość ok. 30 węzłów.
Wszystkim zawodnikom należą się ogromne brawa. Warunki do pływania nie były łatwe.
Ostatecznie dwa złota pojechały do Iławy.
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1. Zuzanna Liedtke, Stowarzyszenie Sportów Wodnych - Mos Iława
2. Oliwia Kaczyńska, Klub Sportowy "Baza Mrągowo"
3. Weronika Grala, Giżycka Grupa Regatowa
4. Julia Płocharczyk, Klub Sportowy „BAZA Mrągowo”
5. Adrianna Komosińska, SSW MOS Iława
6. Julia Agnieszczak, SSW MOS Iława
...
13. Kornelia Urzędowska, UKŻ 7 Białystok
18. Milena Górna, UKŻ 7 Białystok
Klasyfikacja w kategorii chłopców:
1. Wit Dmuchowski, SSW MOS Iława
2. Szymon Kroczek, Nauticus Optimist B Sailing Team
3. Hubert Szulczewski, SSW MOS Iława
4. Maciej Szawkowski, Klub Sportowy „BAZA Mrągowo”
5. Marcin Krawczyk, Nauticus Yacht Club Olsztyn
6. Aleksander Kolman, Nauticus Yacht Club Olsztyn
...
21. Piotr Małachowski, UKŻ 7 Białystok
28. Jakub Podziewski, UKŻ 7 Białystok
31. Paweł Rusak, UKŻ 7 Białystok
33. Konstanty Kosiński, UKŻ 7 Białystok
34. Dominik Łuczak, UKŻ 7 Białystok
Na koniec kilka zdań podsumowania. Po raz pierwszy regaty organizowaliśmy we
współpracy z Gminą Narewka.
Bardzo dziękujemy:

* Wójtowi Gminy Panu Jarosławowi Gołubowskiemu i Zastępcy Wójta Łukaszowi Zasim - za
przychylność, udostępnienie terenu i wszelką pomoc podczas organizacji regat,
* OSP KSRG Siemianówka - za bardzo profesjonalne zabezpieczenie regat na wodzie i lądzie,
* Białostockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Stanica WOPR Stary Dwór
- za bardzo profesjonalne zabezpieczenie regat na wodzie,
* Państwu Latkowskim Noclegi Carino - za noclegi i żywienie ekip,
* Pani z obsługi plaży - za życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i pyszną herbatę,
* wszystkim zawodnikom - za odwagę, determinację i walkę fair play,
* sędziom i trenerom - za obsługę regat,
* rodzicom dzieci z naszego klubu, którzy zaangażowali się w organizację regat.
Źródło (tekst i zdjęcia): https://www.facebook.com/UczniowskiKlubZeglarski7/
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