
#1

31.07-3.08.2021

6 miesięcy! 
Dokładnie tyle dzieli nas od 

największego i najbardziej 

wyczekiwanego wydarzenia 

2021 roku. Rozpoczynamy  

odliczanie do czwartego 

szczecińskiego finału regat 

the Tall Ships Races 2021. 

Co miesiąc będziemy infor- 

mować o przygotowaniach  

do tego wydarzenia. 

Oto pierwszy z 6 naszych    

„Regatowych Newsletterów”.
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Tegoroczne regaty rozpoczną się 27 czerwca w litewskiej Kłajpedzie, skąd 

trzy dni później załogi wyruszą w swoją wielką przygodę. Pierwszy etap 

regat zakończy się w Finlandii, w porcie Turku, gdzie żeglarze odpoczywać 

będą  5-8 lipca. Następnie wezmą udział w wyścigu przyjaźni na trasie Turku 

- Tallin. Kolejnym przystankiem dla żeglarzy, a zarazem startem drugiego 

etapu zmagań, będzie właśnie port w Estonii. Z Tallina wypłyną 18 lipca                   

i będą kierować się do portu w Mariehamn - stolicy Wysp Alandzkich.                

To z tego miejsca, 25 lipca, załogi wyruszą w trzeci etap zmagań do Szczecina, 

by po ponad miesiącu od rozpoczęcia regat zacumować przy nabrzeżach.

Organizatorem the Tall Ships Races 
jest Sail Training International – 
organizacja non-profit. Główną ideą 
regat jest otwarcie kolejnych miast 
na brać żeglarską, a sportowe zma-
gania, marynarskie gry i zabawy, 
biesiady w pubach i na ulicach – 
wciągają także mieszkańców i tury-
stów, którzy specjalnie przyjeżdżają 
na zloty. 

To wyjątkowa okazja do poznania 
tradycji i klimatu życia na dawnych   
i współcześnie budowanych ża-
glowcach, które przeżywają swój 
renesans. „Poczuć wiatr w żaglach” 
można również śpiewając szanty, 
słuchając „morskich opowieści”,        
czy oglądając parady żaglowców  
żegnających gościnne porty. 

Trasa

O regatach 



W 2007 Szczecin po raz pierwszy był gospodarzem finału regat the Tall Ships 
Races. 14 lat temu to wydarzenie wprowadziło nową regatową tradycję                  
w naszym mieście, dzięki której już po raz 4. będziemy gościć największe 
jednostki żeglarskie.

Historia szczecińskich finałów rozpoczęła się w 2007 roku.         
Po wieloletnich przygotowaniach Szczecin zaprosił żaglow-
ce  i ich załogi na finał serii wyścigów na trasie Aarhus – Kotka 
– Sztokholm – Szczecin. Przy Wałach Chrobrego i Łasztowni 
zacumowało 90 jednostek. W 2013 roku żaglowce wróciły do 
Szczecina i finał regat powtórzył swój sukces. Miasto ponownie 
było najbardziej wyczekiwanym przez młodych żeglarzy 
portem finałowym, po wyścigach i etapie przyjacielskim na 
trasie Aarhus – Helsinki – Ryga – Szczecin. Do Wałów Chrobrego   
i Łasztowni przybiło ponad 100 jednostek. 2017 rok i kolejne                    
wielkie święto, w którym uczestniczyło około 7.000 żeglarzy z 18 
krajów,  m.in.  z  Omanu, Brazylii, Niemiec, Holandii, Czech, Portugalii i Wiel-
kiej Brytanii. Po wyczerpujących regatach na trasie Halmstad – Kotka – Turku 
– Klaipeda do Szczecina wpłynęło 91 żaglowców.

Już po raz 4. stolica Pomorza Zachodniego będzie gościć największe żaglowce 
świata. To wielkie wydarzenie odbędzie się w dniach 31.07.-03.08. Z szacun-
ków organizatorów i służb wynika, że w poprzednich edycjach, w trakcie 
wszystkich wydarzeń wzięło udział łącznie ponad 2 mln mieszkańców                     
i turystów. Taka liczba odwiedzających w ciągu wszystkich dni przewinęła 
się m.in. przez Wały Chrobrego, Łasztownię, bulwary, nabrzeża, Wyspę 
Grodzką i wszystkie miejsca wydarzeń towarzyszących. 

Historia szczecińskich finałów

Już dzisiaj zaplanuj wizytę
 w Szczecinie i celebruj razem z nami 

to największe żeglarskie święto.
Do zobaczenia nad Odrą!  



FRYDERYK CHOPINROALD AMUNDSEN

POGORIA

Największymi gwiazdami są żaglowce.  
To dla nich nad Odrę przyjeżdżają turyści 
z najodleglejszych miejsc Polski. Space-
rując szczecińskimi nabrzeżami można 
podziwiać majestatyczne jednostki, 
którym niestraszne są wiatr i woda.         
Na pół roku przed finałem wiemy, że do 
Szczecina przypłynie 41 jednostek. Wśród 
nich swój udział w regatach potwierdziło 
5 żaglowców w klasie A. Przed nami jesz-
cze dwa miesiące zgłoszeń.

Jednostki A - - - - - - - - - - - - - - -
Roald Amundsen NIEMCY

Pogoria POLSKA

Fryderyk Chopin POLSKA

Shtandart ROSJA

Tre Kronor Af Stockholm 
SZWECJA

B - - - - - - - - - - - - - - - -
Skonnerten Jylland DANIA

Generał Zaruski POLSKA

Bonawentura POLSKA

Belle Poule FRANCJA

Betty DANIA

Atyla VANUATU

Valborg FINLANDIA

Albanus FINLANDIA

Rupel BELGIA

Johann Smidt NIEMCY

Krasotka ROSJA

C - - - - - - - - - - - - - - -
Regina-Germania NIEMCY

Esprit NIEMCY

Belfer III POLSKA

Akela ROSJA

Spaniel LITWA

Dar Szczecina POLSKA

Helena FINLANDIA

Belfer II POLSKA

Alexandra ROSJA

Belfer POLSKA

Farurej POLSKA

Smuga Cienia POLSKA

Zenobe Gramme BELGIA

ST IV ESTONIA

D - - - - - - - - - - - - - - -
Urania HOLANDIA

Tornado POLSKA

Tuulelind ESTONIA

Patricia BELGIA

Henrika FINLANDIA

Bies POLSKA

Linda ESTONIA

Theia FINLANDIA

Vesta ESTONIA

Santana WYSPY ALANDZKIE

Tara DANIA



Finał regat the Tall Ships Races jest bez 

wątpienia jednym z najbardziej barw-

nych i radosnych wydarzeń, jakie organi-

zujemy. Każda edycja przyciąga do 

Szczecina tysiące odwiedzających. Wały 

Chrobrego i Łasztownia zapełniają się 

turystami, którzy chętnie podziwiają 

piękne żaglowce, ale także biorą udział         

w wydarzeniach towarzyszących.

W tym roku będziemy bawić się i świę-
tować nie tylko nad Odrą. Celebrowanie 

zakończenia regat będzie miało miejsce 

w różnych regionach miasta. Na mniej-

szych scenach  będą odbywać się koncer-

ty, warsztaty i animacje. Regatowa scena 
na Jasnych Błoniach będzie zapraszała 

do wspólnej zabawy. Uczestnicy finału 

otrzymają program, który będzie różno-

rodny i sprawi, że całe miasto będzie        

zaangażowane.

Całe miasto 
będzie świętować





Będzie bezpiecznie

Kluczową kwestią podczas organizacji tegoroczne-

go zlotu żaglowców będzie zadbanie o bezpieczeń-

stwo uczestników. Tegoroczny finał regat będzie 

nieco inny niż poprzednie. W celu uniknięcia gro-

madzenia się wielotysięcznych tłumów w jednym 

miejscu nie będą organizowane masowe koncerty.  

Ale postaramy się to zrekompensować w inny sposób. 

Wszystkie zmiany są podyktowane jednym czynni-

kiem – bezpieczeństwem. W trosce o zdrowie i kom-

fort odwiedzających postaramy się przygotować 

zlot żaglowców stosując różne środki prewencyjne. 

Na terenie finału będą dostępne dezynfekatory,           

a wydarzenia towarzyszące będą przeprowadzane 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Wszystko 

po to, aby każdy uczestnik czuł się bezpiecznie.



Regaty the Tall Ships Races to niesamowita przygoda. Każdy kto chciałby         
na własnej skórze przekonać się o jej wyjątkowości ma na to szansę. Trwają 
nabory na oficerów łącznikowych oraz członków Reprezentacji Szczecina     
w regatach. 

Wymagania, choć różne, mają kilka tych samych punktów. To znajomość 
języków obcych, otwartość, ciekawość świata i chęć do podejmowa-
nia nowych wyzwań. Pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacu-
mowaniu w porcie jest właśnie oficer łącznikowy. Jak sama nazwa 
mówi,  te osoby są łącznikami pomiędzy załogą żaglowca a organiza-
torami imprezy. Dbają o komfort żeglarzy i starają się, by ci zapamiętali 
Szczecin jak najlepiej. Zostać oficerem może każdy, kto ma ukończone 20 lat.         
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca.

Z kolei do wzięcia udziału w samym wyścigu i poznania tej sportowej               
części TSR zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone 15 lat. 
Poszukujemy 132 reprezentantów, którzy stworzą zgraną załogę.                  
W regatach w barwach Szczecina wystartują: żaglowiec POGORIA 
oraz jacht DAR SZCZECINA. Reprezentacja rozpocznie regaty                     
w Kłajpedzie, następnie odwiedzi Turku, Tallinn, Mariehamn i zakończy 
w Szczecinie. Rekrutacja trwa do 7 kwietnia.

Więcej informacji o rekrutacjach znajdziemy na naszej stronie 
internetowej tallships.szczecin.eu

Poznaj regaty od środka i zgłoś się 
na oficera łącznikowego lub dołącz 
do Reprezentacji Szczecina

7
kwietnia

14
marca



Chcesz być na bieżąco? 

Śledź nasze kanały i dowiedz się 

więcej o szczecińskich TSR-ach. 

Znajdziesz nas na:

www.tallships.szczecin.eu

www.facebook.com/SailSzczecin

www.istagram.com/SailSzczecin

Szukajcie nas także w wydarzeniu na 

FB Finał the Tall Ships Races 2021:

https://fb.me/e/32J8pbrDL

Bądź na bieżąco


