3,2,1...jutro start NordCUP 2013!
Czas na wielkie odliczanie. Już tylko kilkanaście godzin dzieli nas od
pierwszych startów w regatach NordCUP – największej imprezie żeglarskiej
sezonu!
Od jutra zapraszamy do Górek Zachodnich by kibicować naszym zawodnikom.
Atrakcji nie zabraknie. W imprezie udział zapowiedzieli znakomici żeglarze oraz
celebryci. Michał Korneszczuk, współorganizator regat potwierdza - Oprócz Piotra
Kuli w NordCUP wystartuje team RC 44 „MagRacing” – Piotr „Gniewko” Przybylski
oraz Krzysztof Krempeć. Swój udział potwierdzili też Kazimierz Kaczor, Mateusz
Kusznierewicz, Tomasz Cichocki oraz Kuba Strzyczkowski. To nie koniec
niespodzianek - W tym roku wprowadzamy nagrodę dla najlepszej załogi regat „Jacht Tygodnia”. Nagrodzimy nią jacht, który w najlepszym stylu wygrał swoją
klasę.
Wraz z pierwszymi wyścigami do dyspozycji dziennikarzy przygotowane będą łodzie
prasowe - to doskonała okazja, aby znaleźć się w sercu akcji i obejrzeć regaty z
bliska. Wszystkich chętnych do rejsu łodziami prasowymi prosimy o kontakt z
biurem prasowym regat.
Wszystkim kibicom życzymy słonecznej pogody, a zawodnikom silnych wiatrów!
Pierwsza edycja NordCUP odbyła się w 2006 roku w Jastarni i wystartowało w niej
17 jachtów! W 2012 roku w NordCUPie wystartowało już ponad 700 uczestników na
przeszło 300 jednostkach. Regaty NordCUP są także częścią zlotu żeglarskiego Baltic
Sail Gdańsk, którego celem jest integracja środowisk żeglarskich i propagowanie
marynistycznego dziedzictwa Gdańska.
W 2013 roku w NordCUP żeglarze będą ścigać się w następujących klasach:
- Nautica 450
- 470
- 505
- Delphia 24
- Devoti One
- Europa
- Finn
- Hobie 16
- Hornet
- Micro

- Korsar
- OK Dinghy
- Omega
- Skippi 650
- Snipe
- Żagle 500.
oraz:
- jachty klasyfikowane wg ORC Club
- jachty klasyfikowane wg KWR
- jachty w kategorii OPEN.
Regaty NordCup rozgrywają się w niezwykle malowniczym miejscu, na wodach
wokół Górek Zachodnich i w jednej z najnowocześniejszych marin w Polsce - Galion
AZS Marina. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Gdańska w dniach 29.67.7.2013r.
Wspierają nas:

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

