Inauguracja sezonu PPJK w Charzykowy za nami
Długie oczekiwania za majówką aż w koocu, te same sprawdzone jachty jak i nowe konstrukcje
,znajome przyjazne twarze i nowe załogi wszystko to w Charzykowy pierwszego maja, oznaczało
początek sezonu regatowego, każdy z nas żeglarzy chciał ,i nie mógł się doczekad inauguracji sezonu
żeglarskiego. Po długiej i śnieżnej w stosunku do ostatnich lat zimie nareszcie przyszedł upragniony
pierwszy weekend maja i zaplanowany w tym terminie Puchar Charzyków ,pierwsze regaty z cyklu
PPJK.
Tradycyjnie w piątek 30 kwietnia załogi zaczęły pojawiad się na przystani żeglarskiej w Charzykowy.
Wieczorem organizator regat Bogusław Łunitz zaprosił wszystkich na poczęstunek ,przy którym
można było posłuchad o planach oraz zmianach na rozpoczynający się sezon wśród zawodników.
W sobotę 1 maja po uroczystym otwarciu sędzia główny regat Jarek Bazylko wyznaczył pierwszy bieg
na godzinę 12.00. Do startu zgłosiły się załogi w klasach T1,T2,T3, Omega Sport, Omega Standard,
Żagle 500 ,katamarany Acat i Texel. Przy zmiennym wietrze sile 1-4B udało się rozegrad 5 wyścigów
na szczęcie bez zapowiadanego deszczu. Sobotni wieczór umilił zawodnikom koncert zespołu
rockowego oraz poczęstunek grillowy. Na niedzielę zaplanowano 2 wyścigi, start o 10.00 ,wiatru
jednak wystarczyło tylko na dopłynięcie do linii startu ,później osłabło i sędzia wywiesił odroczenie, a
o godzinie 12.00 oznajmił koniec regat bez rozegrania żadnego wyścigu. Ostatecznie regaty wygrali,
w klasie T1 załoga „Andżeli”, za sternikiem Andrzej Rygielski ,który toczył zaciętą walkę z Markiem
Ciechanowiczem płynącym na jachcie „Mały Brat”. Trzecie miejsce dla Aleksandra Jażdżejewskiego.
W T2 wygrywa Tomasz Szychowiak na „Shrekolu” ,za nim załoga harcerzy z Kielc ze sternikiem
Łukszaszem Dziewięckim. Na najniższym stopniu podium Piotr Adamowicz na nowej konstrukcji pod
nazwą „Neoprofil”. T3 wygrywa Łukasz Pater na „Nosterze” za nim Bogusław Lunitz na jachcie
„Neverin” ,na trzecim miejscu „Miron” ze sternikiem Mirosławem Sztubą. W Żagle 500 Zbigniew
Czoczys na „Corsie” wygrywa zdecydowanie ,drugi Maciej Bufal na „Agibu” trzecie miejsce przypadło
Szymonowi Bernatowi na jachcie „Torpol”. W Omedze Sport nikogo nie dziwi wygrana Jurka
Nadolnego na „Białym Szkwale” który pokonał Prezesa Omegi Andrzeja Szynkiewicza na jachcie „Iga”.
Jako trzeci „Dziubioski” ze sternikiem Michałem Strumikiem. Omega Standard to tylko dwa zgłoszone
jachty , tutaj wygrywa Jarek Cieślak „Piotruś Pan” przed Tomaszem Odolskim na „Szał Ciał”. Podobnie
dwa jachty tworzyły klasę Open którą wygrał Dawid Matysiak „Trym” jako drugi Arkadiusz Jabłooski
na „Sru”. W Katamaranach klasę Acat wygrywa bezapelacyjnie Jacek Noetzel ,drugi Marek
Żebrowski, trzeci Daniel Cieślik. Klasyfikację Texel jako pierwszy ukooczył Zbigniew Piekarski, za nim
Mariusz Grzegorek, jako trzeci Marian Tobys. Podczas zakooczenia przed ogłoszeniem zwycięzców
rozlosowano dużą ilośd cennych nagród.
Pierwsze rozstrzygnięcie w Charzykowy jak na razie nie przyniosło wielkich niespodzianek. Liderzy
klas z sezonu 2009 popłynęli równo jednak nie obyło się bez zaciętej walki aby obronid pozycję
zwycięzcy. Następna eliminacja PPJK już na koniec maja nad Zalewem Koronowskim, kolejna szansa
na zdobycie cenny punktów do klasyfikacji generalnej. Finał w tym roku po długim czasie wędruje do
Iławy.
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