
    

          

  
II AMATORSKIE 

REGATY  
WINDSURFINGOWE 
O PUCHAR KACPRA

29-30.05.2004  
Jez.Poraj koło Częstochowy 

Po raz kolejny gościliśmy nad zbiornikiem Poraj gdzie odbyły się II Regaty o Pucha Kacpra zostały zorganizowane przez 
Mariusza Wypycha. Zostały one wliczone do V Amatorskiego Pucharu Śląska w Windsurfingu (więcej o imprezie na stronie 
głównej). 
Sobota:  

 

Nic nie zapowiadało słońca  
i wiatru (prognozy mówiły 
raczej o deszczu) i faktycznie 
ruszając z Krakowa nie można 
się było oprzeć wrażeniu - 
będzie lało(!). W okolicach 
Częstochowy zmiana - 
zamiast szarego nieba - 
bezchmurny błękit. Na miejscu 
jak zwykle spotkało nas 
gorące powitanie ze strony 
Mariusza Wypycha.

 

Taklowanie sprzętu i niepewność: 
będzie wiatr czy nie?  
I znowu zaskoczenie, zaczęło wiać - 
i choć nie był to wiatr ślizgowy 
(przynajmniej nie dla wszystkich) to 
spokojnie udało się rozegrać trzy 
wyścigi. Następnie przerwa na pyszny 
bigos - i jeszcze jeden bieg, który 
zakończył ten dzień regat, ale nie 
zakończył wcale imprezy..... 
  

Na trasie regat stanęło 35 desek (w tym 25 bez 
miecza). Oddzielnie klasyfikowano deski z mieczem i
bez miecza (przy czym do Pucharu  Śląska 
klasyfikacja była wspólna). Wszyscy deskarze pływali 
po jednej trasie, którą stanowił slalom. 

Wieczór był pełen atrakcji: koncert
muzyki folkowej, ognisko z kiełbaską
i piwem, wieczorna dyskoteka....  
...mimo zmęczenia nikt nie położył się
spać przed północą (!) 

Niedziela:  
Niedzielna część imprezy rozpoczęła się nieco później z uwagi na wieczorną zabawę, ale mimo pełnej gotowości, ze strony
zawodników nie udało się rozegrać ani jednego wyścigu. Co prawda wiatr był, ale niezbyt silny i do tego przychodził w bardzo 
krótkich porywach. Za to nad Porajem świeciło piękne słońce i było bardzo ciepło. 
Szkoda - ale i tak impreza bardzo, bardzo udana - za co składamy serdeczne podziękowania na ręce Mariusza, Kamili, Miśka 
oraz wszystkich, którzy przyczynili się do tak wspaniałej zabawy(!)
 

Oto wyniki:  
 Deska bez miecza Deska z mieczem 
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1 miejsce

  
Łukasz Walichowski (Bielice)

 
Jacek Ślusarczyk (Chorzów) 

2 miejsce

  
Dziobak (Nowy Sącz)

  
Marek Boryś (Pszczyna) 

3 miejsce

Rafał Dutkiewicz (Rybnik)
  

Mariusz Szczęsny (Nysa) 
4 miejsce Maciej Sajkiewicz (Kielce) Jerzy Kaczmarski (Pawłowice) 
5 miejsce Łukasz Czekała (Częstochowa) Jakub Walichowski (Bielice) 
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