
Mistrzostwa Europy 6 – 17 czerwca

Pasja · rywalizacja · wyzwanie



Mistrzostwa Europy IRC

➢ Najlepsze załogi na naszym kontynencie

➢ 100 startujących jachtów

➢ Organizowane przez Royal Ocean Racing Club – najsłynniejszy klub  

żeglarski na świecie, organizator regat Fastnet

➢ Miejsce regat: Cowes – światowa kolebka regat



Miejsce: Cowes – Cieśnina Solent – Kanał Angielski

Kolebka światowego żeglarstwa regatowego. Miejsce pierwszych regat Pucharu Ameryki w 1851 roku.
Wymagający akwen (silne prądy i ruch statków), gdzie odbywają się wszystkie ważne regaty
organizowane w Wielkiej Brytanii.



Harmonogram regat i treningów

6 czerwca           Zaokrętowanie 12.00 (możliwość przyjazdu dzień wcześniej)

6 - 8 czerwca Dni treningowe

9 czerwca Odprawa do regat, Party dla załóg

10 – 16 czerwca Regaty (1 wyścig pełnomorski, 1 wyścig dookoła Wyspy Wight,                             
8 wyścigów przybrzeżnych)

16 czerwca Oficjalne zakończenie regat

17 czerwca Wyokrętowanie 

Zanim nastąpi start będziemy mieli 3 dni przeznaczone na poznanie jachtu i wspólne treningi.

Naszą bazą będzie Cowes, a akwenem do treningów Cieśnina Solent. Nocować będziemy na jachcie,
a każdy z dni treningowych będziemy spędzać na wodzie.

Nauczymy się obsługiwać naszą maszynę regatową. Tutaj wszystkie manewry są szybsze i bardziej
wymagające niż na jachcie turystycznym. Poczujemy co to team regatowy i jak w nim pracować oraz
przekonamy się, że żeglarstwo regatowe to żeglowanie na bezpiecznej, ale jednak krawędzi.



Treningi (6-8 czerwca)

Wprowadzimy Cię do załogi jachtu regatowego. Dowiesz się jak się funkcjonuje się w takim zespole,
poznasz zasady bezpieczeństwa i procedury manewrów. Będziemy ćwiczyć zwroty przez sztag, rufę,
zmiany żagli. Pokażemy Ci jak szybko można wykonywać wszystkie manewry dzięki zgraniu naszej załogi.
W regatach czasami różnice między jachtami na mecie mierzy się w minutach a nawet w sekundach.
Przećwiczymy również najbardziej złożone manewry na jachcie regatowym czyli te związane z żeglugą na
spinakerze.



7 dni regat (10-16 czerwca)

Podczas całego tygodnia regat czekają nas wyścigi każdego rodzaju. Umiejętności zespołów z całej
Europy zostaną poddane próbie podczas dwudniowego wyścigu pełnomorskiego, ośmiu wyścigów
przybrzeżnych oraz wyścigu dookoła Wyspy Wight. Za każdym razem trasa wyścigu będzie inna a więc
nasza strategia i zestaw żagli będzie dostosowywany do panujących warunków.



Załoga

Załoga: max 13 osób
Członkowie załogi: 6-8 osób (różne stanowiska np. trymer, masztowy, pitman)
Załoga stała: min 4 osoby (m.in.: skipper, taktyk, sternik i dziobowy).

Uczymy się, podnosimy własne umiejętności
i kosztujemy profesjonalnego pływania regatowego.

Żeglujemy bezpiecznie i odpowiedzialnie. 
Jednocześnie kochamy emocje i zastrzyk adrenaliny. 

Stanowimy jeden zespół. Dla nas ważne są:
współpraca, zgranie i zaufanie. Chcemy, aby każdy
był na 100% zaangażowany w akcję i działania
podczas treningów i regat.

W regatach  wygrywają zespoły, nie indywidualiści. 



Jacht s/y Selma Racing (Reichel Pugh 48)

Selma Racing to dzieło Reichel Pugh Yacht Design. Kadłub z włókien węglowych i typowa dla
nowoczesnych jachtów regatowych otwarta, szeroka rufa. Z długim bukszprytem i 15 żaglami
(w tym 6 spinakerów), Selma gwarantuje niesamowite przeżycia podczas regat.

Selma Racing to jacht stworzony przez najlepszych, aby konkurować z najlepszymi.
Był 2. w Rolex Middle Sea Race 2014 r oraz 2. w Myth of Malham 2017.



Koszty startu w Mistrzostwach Europy 

Koszt całkowity: 11.500 zł

Opłata zawiera:

- udział w regatach i treningach,

- wpisowe do regat,

- opiekę skippera i zawodowej załogi,

- wyżywienie na jachcie podczas treningów i wyścigów,

- spanie na jachcie,

- opłaty portowe, paliwo, gaz,

- koszulkę naszego zespołu;

Opłata nie zawiera:

- dojazdu z i na miejsce regat,

- ewentualnych noclegów na lądzie,

- posiłków spożywanych poza jachtem (kolacje w Cowes),

- ubezpieczenia osobistego każdego uczestnika regat;



Informacje o regatach

Strona RORC - organizatora regat: 
www.rorc.org 

Informacje o Cowes 
www.cowes.co.uk

http://www.rorc.org/news/news-2017/100-strong-irc-fleet-expected-for-2018-european-championship-in-the-solent
http://www.cowes.co.uk/


Wystartuj z nami!

Fundacja Selma Racing

Strona: www.selmaracing.com

E-mail: selmaracing@gmail.com

Telefon: +48 506 584 136

http://www.selmaracing.com/
mailto:selmaracing@gmail.com

