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Żeglarskie zmagania wygrała załoga kopalni Piast

W pierwszą sobotę września nad Jeziorem
Żywieckim w Ośrodku Żeglarskim „Fregata” w Zarzeczu odbyły się Pierwsze Regaty w klasie Omega o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej. Organizatorem imprezy
była Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp.
z o.o. wraz z Ogniskiem TKKF „Szczygłowice” z Knurowa.

W czasie regat odbyło się 5 biegów.
Po pierwszym zostały wyłonione tzw. jachty
„słabsze” i aby zróżnicowanie łodzi nie wpływało na ocenę, kolejne biegi odbywały się
w systemie przesiadkowym, a więc po każdym wyścigu osady wymieniały się łodziami.
– Chcieliśmy, aby załogi, które miały mniej
szczęścia w losowaniu, miały równe szanse
w ocenie umiejętności żeglarskich – mówił
komandor regat Piotr Wilchelm. To była prawdziwie sportowa rywalizacja, której sędziował
Henryk Wolny, sędzia klasy pierwszej, natomiast na bieżąco relacjonował jej przebieg

Nowy górnik

Regaty żeglarskie o Puchar
Prezesa Kompanii Węglowej
kierownik regat Piotr Jarząb z Ogniska TKKF
„Szczygłowice”.
Zwycięską osadą okazała się załoga z kopalni Piast, którą prowadził skipper Antoni
Świerczek. Drugie miejsce przypadło drużynie z kopalni Bolesław Śmiały, a na trzecim
miejscu uplasowała się ekipa z Ziemowita, która radość z sukcesu uczciła rundą
na wiosłach, którymi były wielkie łopaty
„hercówki”.
Po uroczystym zakończeniu regat, ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy
zostali zaproszeni na piknik i występ zespołu
Szkocka Trupa (muzycy zespołu Mechanicy Shanty). Zamykając imprezę, prezes NAT
Piotr Wilchelm wyraził nadzieję, że regaty
na stałe wpiszą się w kalendarz imprez dla
pracowników KW SA, po czym zaprosił żeglarzy do korzystania z przystani żeglarskiej
w OŻ „Fregata” w Zarzeczu.
Aneta Poraniewska

dyrektor ds. marketingu i wsparcia sprzedaży NAT

Zwycięskie załogi z kopalni Piast, Bolesław Śmiały i Ziemowit zostały uhonorowane dyplomami
i nagrodami

Kopalnię Jankowice reprezentowała załoga prowadzona przez sternika Damiana Jendrzejka

Po uroczystym zakończeniu regat wszyscy zostali zaproszeni na piknik

Żeglarze otrzymali zaproszenie do korzystania z przystani żeglarskiej w OŻ „Fregata” w Zarzeczu

Zawodnikom sprzyjała słoneczna pogoda i wiatr 2–4 w skali Beauforta

