
     
                             

  
Sobota: 
Przez całą noc padał deszcz, lecz o 8 przestał. I powoli zaczął pojawiać się wiatr. Z każdą chwilą wzmagał 
się.  
Zaraz po przyjeździe zawodników - zaczęło się pływanie: przymiarki do jeziora, treningi... 
Mając na uwadze ostatnie regaty na Klimkówce (w lipcu ubiegłego roku) liczyliśmy na silny wiatr. Lecz zanim 
trasa została ustawiona - przestało wiać i zaczął padać deszcz. 
Jak tylko przeszedł i zaczęło trochę wiać został puszczony pierwszy wyścig, W tym roku (z uwagi na słabszy 
wiatr) góra były deski mieczowe i pierwszy wyścig wygrał Sławek Markiewicz z Nowego Sącza na 
OneDesign'ie. Po krótkiej przerwie został rozegrany drugi bieg - tym razem wiatr odwrócił się i powiało od 
zapory. Nie miało jednak to większego wpływu na przebieg zawodów,  gdyż trasa oparta została ona o literę 
W, czyli płynęło się lekko z wiatrem lub lekko pod wiatr - ale praktycznie cały czas półwiatrem - niezależnie od 
jego kierunku. Tym razem wygrał Adam Flimon Wysowski (z Nowego Sącza), który na potężnym 10 
metrowym T-Force i na długim Mistralu nie dał innym szans. 
Po zakończeniu drugiego biegu wiatr siadł i więcej biegów w tym dniu się nie odbyło. 
Wieczorem była beczka piwo i grill. Siedzieliśmy przy piwku do później nocy. Było super. 
    

  
Niedziela: 
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W niedziele od rana padało i nie wiało. Lecz w okolicach południa rozpogodziło się zupełnie i i nawet wyszło 
słońce (co zaowocowało piękną tęczą), lecz wiatr nie pojawił się. W związku z tym regaty zostały zamknięte. 
Ogłoszono wyniki, rozdano puchary i wylosowano nagrody. 
Zwycięzcą został Dziobak, mimo, że nie wygrał ani jednego wyścigu, lecz dwukrotne drugie miejsce 
wystarczyło. 
W sumie impreza udana, choć pozostaje lekkie niedosyt wiatru.  
         

      

 
Oto wyniki (na zdjęciach od lewej - nagrody wręcza organizator imprezy Rafał Szetela WOPR Klimkówka):  

         
Serdeczne podziękowania dla organizatora regat Rafała Szeteli z WOPR'u Klimkówka oraz firmie ASTRAL z 
Gorlic - sponsorowi pucharów. 
          

1. Marek "Dziobak" Bodziony (Nowy Sącz)  
2. Sławomir Markiewicz (Nowy Sącz) 
3. Krzysztof Adamski (Kraków)  
4. Przemek Kopeć (Bielsko-Biała)  
5. Adam Wysowski (Nowy Sącz)  
6. Przemysław Włodarczyk (Kraków)  
7. Rafał Jastrzębski (Kraków)  
8. Wojciech "Wini" Winiarski (Kraków)  
9. Sebastian Strzygocki (Nowy Sącz)  
   
   
Nagrody losował najmłodszy (jeszcze widz) 
Patryk Strzygocki  
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