Przekazuję otrzymaną informację wszystkim
żeglarzom, którzy mogą być zainteresowani wyprawą i udziałem.
Jerzy Knabe YKP Londyn Londyn 16 grudnia 2013
Opis wyprawy żeglarskiej ku czci sir Ernesta Shackletona
organizowanej przez
Stowarzyszenie „Żeglujmy Razem”
1. Cel
Uczczenie 100-lecia transantarktycznej wyprawy sir Ernesta
Shackletona oraz przybliżenie szerokiej opinii publicznej postaci jej
głównego bohatera i jego towarzyszy.
2. Założenia organizacyjne
- w wyprawie weźmie udział kilkanaście jachtów z Polski i innych
krajów europejskich;
- w czasie wyprawy wyznaczone będą stałe porty spotkań jachtów
(porty te są ściśle związane z czczoną wyprawą);
- rozpoczęcie nastąpi 1 sierpnia 2014 roku w Londynie;
- koszty przedsięwzięcia finansowane będą częściowo przez
uczestników, częściowo przez sponsorów;
- końcowe spotkanie nastąpi przy grobie sir Ernesta Shackletona w
Grytviken dnia 5 stycznia 2015 roku w 93 rocznicę śmierci;
- patronat honorowy obejmą ambasadorzy Irlandii i Wielkiej Brytanii;
- patronat medialny obejmą czasopisma żeglarskie „Wiatr” oraz
„Żagle”, Polskie Radio program III, telewizja Polsat.
3. Przebieg wyprawy
Rozpoczyna się spotkaniem jachtów dnia 30 lipca 2014 roku w
jednym z portów Londynu uroczystym podniesieniem proporców
wyprawy na wszystkich jachtach.
Dnia 1 sierpnia 2014 roku jachty wychodzą w pierwszy etap do
Plymouth gdzie spotykają się po raz drugi po przepłynięciu 330 mil.
Stamtąd wychodzą 8.08.2014 r. proponowana trasą przez Lizbonę, Las
Palmas, Dakar, porty Brazylii np. Recife, Rio de Janeiro do Punta del
Este w Urugwaju skąd udają się do trzeciego punktu spotkań, tj. Stanley
na Falklandach, gdzie jachty powinny znaleźć się 9.12.2014r. po
przepłynięciu około 7770 mil morskich.

Z Falklandów w zależności od możliwości jachtów i załóg
proponowane są trzy trasy:
- trasa I na Szetlandy Południowe przez wyspę Słoniową na Georgię
Południową do
Grytviken;
- trasa II na Georgie Płd do Grytviken;
- trasa trzecia przez cieśninę Magellana, przylądek Horn, Wyspę
Słoniową do Grytviken.
Istotne jest aby wszyscy spotkali się przy grobie sir Ernesta Shackletona
5.01.2015r. o godzinie 12.00.
Po zakończeniu wszystkie jednostki uczestniczące wracają wg
indywidualnego planu.
4. Rekomendacje organizatora
Jednostką flagową będzie jacht Polonus, którym dysponuje nasze
Stowarzyszenie. Jest to 14-metrowy stalowy kecz typu Bruceo o
powierzchni 80m2 żagla, którego portem macierzystym jest Szczecin.
Jacht ten odbył szereg trudnych wypraw w tym:
- rok 2008 Svalbard (Spitzbergen);
- rok 2010 rejs wokół Islandii;
- lata 2011/12 wyprawa „Śladami Śmiałego” obejmująca wody
Atlantyku od Antarktydy do Grenlandii i Pacyfiku od strony zachodniej
Ameryki Południowej.
Za tę ostatnią wyprawę otrzymaliśmy od Wielkopolskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego Złotą Omegę za Rejs Roku oraz Złotą Omegę za
Imprezę Roku.
Byliśmy nominowani do ogólnopolskiej nagrody Rejs Roku.
5. Znaki, barwy i hasła
Ze względu na przewidywany międzynarodowy charakter imprezy
każdy jacht niesie swoją banderę narodową. Hasła i barwy uzależnione
będą od wymagań sponsorów. Natomiast elementem wspólnym będzie
proporzec wyprawy noszony pod lewym salingiem przygotowany przez
organizatorów i zatwierdzony przez patronów honorowych.
Pomysłodawca i organizator wyprawy
Piotr Mikołajewski

Jacht typu "Bruceo", 14 m długości, 80m2 żagla, silnik Leyland, VHF, Navtex, radar, kompas satelitarny, GPS,
telefon satelitarny Iridium, chartplotter, echosonda, ponton z silnikiem i mnóstwo innych drobiazgów
ułatwiających życie.

Armator: Piotr Mikołajewski
Kontakt tel: 0048 602 745 805

Dalsze informacje: http://www.shackleton2014.pl/

