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Wyprawa: "SELMA - ANTARKTYDA - WYTRWAŁOŚĆ"
Polska - Austria - Ocean Spokojny
12.07.2014

Załoga jachtu s/y Selma Expeditions trenuje w Alpach.
To część przygotowań przed rejsem na Morze Rossa w
ramach wyprawy: "SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ".

Przygotowując się do ekstremalnych warunków wschodniej Antarktydy - załoga
jachtu Selma Expeditions, na czele ze skipperem Piotrem Kuźniarem i co-skipperem
Krzysztofem Jasicą - realizuje trening na lodowcu w wysokich Alpach w Austrii. Pod
okiem doświadczonych instruktorów z Polskiego Związku Alpinizmu kandydaci na
uczestników finału wyprawy "SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ"(*) trenują poruszanie
się na lodowcu oraz techniki ratownicze wydostawania się ze szczelin lodowych. Panujące
wysoko w Alpach warunki pogodowe z temperaturami w okolicy 0 stopni Celsjusza
i częstymi opadami śniegu doskonale naśladują warunki na Antarktydzie. Uczestnicy
rozbijają namioty i nocują w warunkach zbliżonych do tych jakie panują na Morzu Rossa.
Rejs jachtu Selma Expeditions na Morze Rossa ma być finałem - żeglarskiej wyprawy, która na
początku kwietnia 2014 rozpoczęła się w Ameryce Południowej okrążeniem Hornu. Po opłynięciu Ziemi
Ognistej i Patagonii nastąpiła zmiana załogi. Obecnie jacht pod dowództwem co-skippera Tomasza
Łopaty przemierza Ocean Spokojny - aby w listopadzie br. dotrzeć do Australii. 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, planuje opuścić Tasmanię i pożeglować 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). Będą
mieli na to nie więcej niż 6 tygodni, bo po tym czasie następuje gwałtowne załamanie pogody. Jeśli
uda się zrealizować planowany cel to, zgodnie z wymaganiami Światowej Rady Rekordów Żeglarskich
(WSSRC - ISAF), Selma Expeditions ustanowi nowy żeglarski rekord świata.
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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, żegluje dalej szlakiem Magellana w poprzek Pacyfiku (ETAP 2) do Australii; w grudniu (ETAP) 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

