Czy wiecie,że grot ma talię*?
Zapraszamy na NordCUP 2013!

Żeglarstwo zdobywa coraz więcej zwolenników, także w Polsce. Nic
dziwnego, ponieważ to fanstastyczny sport. Pod żaglami chętnie pływają
koronowane głowy i celebryci. Powstają nowe mariny, a latem przybywa
jachtów w każdej zatoce. Na pewnym etapie pasji żeglarskiej przychodzi
ochota sprawdzenia swoich umiejętności z innymi żeglarzami i wtedy
niewłykłym momentem jest start w regatach. Warto wtedy poszukać imprezy
z tradycjami, takiej własnie jak NordCUP. Regaty NordCUP są organizowane
od 2006 roku i skupiają najlepszych i najaktywniejszych żeglarzy z całej
Polski. W ostatnich latach uczestniczyło coraz więcej zagranicznych
zawodników, zwłaszcza z Niemiec, Szwecji czy Rosji.
Regaty NordCUP to największe tego typu regaty w Polsce. W ubiegłym roku
wystartowało w nich ponad 700 uczestników na ponad 300 jednostkach
pływających. Jak zdradził nam jeden ze współorganizatorów Michał
Korneszczuk „Chcemy powtórzyć sukces z zeszłego roku i utrzymać się na
pozycji lidera imprez żeglraskich w Polsce.”. Klasy jachtów startujące w 2013
roku to 470, 505, Delphia 24, Devoti One, Europa, Finn, Hobbie 16, Hornet,
jachty morskie ORC, jachty morskie KWR, jachty w kategorii OPEN,klasy
Micro, Korsar, Nautica 450, OK Dinghy, klasa Omega, Skippi 650, Snipe oraz
Żagle 500. W ramach Nord CUP odbywają się także regaty o Puchar
Prezydenta Miasta Gdańska w klasach windsurfing Techno 293 oraz Optimist.
Regaty rozegrają się na wodach Zatoki Gdańskiej, w przepieknym zakątku
Polski, w Górkach Zachodnich w Gdańsku. To tutaj Wisła Śmiała uchodzi do
Morza Bałtyckiego. Nie bez powodu mieści się tutaj wspaniałe Narodowe
Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. Bogata infrastruktura flagowego osrodka
sportowego, wspaniała przyroda (rezerwat Ptasi Raj) umożliwiają rozegranie
emocjonujących regat. Organizatorzy tak ustawiają trasy wyścigu, zarówno
aby zawodnicy mogli rozegrać fascynujące zawody i jednoczesnie publiczność
mogła z brzegu podziwiać zmagania żeglarzy. Regaty NordCUP są częścią
zlotu żeglarskiego Baltic Sail Gdańsk, którego celem jest integracja
środowisk żeglarskich i propagowanie marynistycznego dziedzictwa Gdańska.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie w dniach 29.67.7.2013
Więcej informacji na www.nordcup.pl

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat żeglarstwa zapiszcie się na nasze
komunikaty prasowe.
Więcej informacji dostarczy Oficer Prasowy Regat:
Magdalena Lasocka
magdalena@mm4pr.com
+48 601 92 21 92

*Grot to główny żagiel na jachcie (ten duży trójkąt )
Talia grota, to system bloczków, umożliwiający zredukowanie siły
potrzebnej do operowaniem żaglem za pomocą tzw. szota grota.
Szot grota to lina, za pomocą której naprężą (wybiera się) lub luzuje
żagiel, sprawiając,że jach płynie wolniej lub szybciej.

