KOMUNIKAT 007

Wyprawa: "SELMA - ANTARKTYDA - WYTRWAŁOŚĆ"
Brisbane - Australia - Ocean Spokojny
04.10.2014

Załoga jachtu s/y Selma Expeditions dotarła do Australii zamykając 2 etap
wyprawy: "SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ".
BRISBANE, Australia, marina Rivergate

z pokładu s/y Selma Expedition

04.10.2014 - około 1200 LT: po pokonaniu 12,236 mil morskich
(ponad 22,5 tys. km.) od startu 6 miesięcy temu - 06.04.2014 z Ushuaia
w Argentynie - jacht s/y Selma Expeditions dotarł do Australii.
Kolejny - drugi etap Wyprawy "Selma-Antarktyda-Wytrwałość" zakończony.

Selma zakotwiczyła w bardzo przyjaznej marinie Rivergate w Brisbane. Po krótkim
odpoczynku - rozpoczynają się przygotowania przed kolejnymi rejsami. Wkrótce na jacht
dotrą Krzysiek Jasica i Piotrek Kuźniar i w pełnym składzie zajmiemy się Selmą by po tak
długim rejsie odzyskała pełny blask na następny etap: regaty Sydney-Hobart - w ostatniej
dekadzie grudnia 2014 oraz rejs na antarktyczne Morze Rossa w styczniu i lutym 2015. Od
jutra remont. Chcemy zdążyć na przyjazd załogi regatowej w połowie grudnia 2014. :)
- Tomek Łopata, kpt. jachtowy

Wyprawa: "SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ" na jachcie Selma Expeditions rozpoczęła się na
początku kwietnia 2014 w Ameryce Południowej okrążeniem Hornu. Po opłynięciu Ziemi Ognistej
i Patagonii pod dowództwem kpt. Piotra Kuźniara nastąpiła zmiana załogi. W kolejnym etapie jacht
pod dowództwem co-skippera Tomasza Łopaty przemierzył Ocean Spokojny. W grudniu 2014 Selma
Expeditions weźmie udział w 70ej edycji regat ROLEX CUP Sydney-Hobart, z Australii do Tasmanii.
Na początku stycznia 2015 roku - Selma Expeditions, z kapitanem Piotrem Kuźniarem oraz finalnie
wyłonioną polsko-czeską załogą, opuści Tasmanię i pożegluje na antarktyczne Morze Rossa, najdalej
położone na południe i najzimniejsze morze Ziemi. Jeśli warunki lodowe pozwolą - załoga planuje
dotrzeć do południowego krańca Zatoki Wielorybów (78° 30′ S, 164° 20′ W). Jeśli uda się zrealizować
planowany cel to Selma Expeditions ustanowi nowy żeglarski rekord świata.
Opracowanie - Janusz J. Cieliszak: JJC@MediaPartners.pl +48-501-150-007 dla selmaexpeditions.com
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(*) Wyprawa "Selma-Antarktyda-Wytrwałość": ok. 18,000 Mm (ponad 33,000 km.) śladem antarktycznych ekspedycji
sprzed 100 lat Sir Ernesta Shackletona. Jacht Selma Expeditions po opłynięciu w kwietniu 2014 Przylądka Horn (ETAP 1)
i remoncie w Chile, pożeglował szlakiem Magellana w poprzek Pacyfiku (ETAP 2) do Australii; w grudniu (ETAP 3) weźmie
udział w regatach: Sydney – Hobart, aby w styczniu i lutym 2015 (ETAPY 4 i 5) dotrzeć na antarktyczne Morze Rossa.
Więcej informacji:
http://www.selmaexpeditions.com/
Kontakt:
wyprawa@selmaexpeditions.com

