
największe żaglowce świata
w Szczecinie

31.07 – 3.08
2021

ZOBACZ
#2

5 miesięcy! 
Tyle dzieli nas 
od wielkiego święta, 
jakim będzie finał 
regat the Tall Ships 
Races 2021. 

Przed nami intensywny 
czas przygotowań.



3200
tylu żeglarzy przypłynęło 

na szczeciński finał

36
z tylu państw przypłynęli do 
Szczecina uczestnicy regat

75
z tylu metrów takiej wysokości 

śmiałkowie mogli pokusić się o skok 
na szczecińskim bungee

500
tyle powstało punktów handlowych

600
tylu policjantów z całej Polski 

pracowało podczas finału regat  
w Szczecinie

1980
tyle metrów kwadratowych 

zajmowały banery reklamowe
 na płotach i ogrodzeniach

8 000
tyle metrów kabla trzeba było 

położyć

75 000
tyle metrów kwadratowych 

zajmował teren imprezy. Obszar 
ten odpowiada powierzchni 73 

boisk piłkarskich 

120
tyle osób sprzątało i dbało 
o porządek terenu podczas 

trwania TSR 2013

642
tyle akredytacji wydano 

dziennikarzom

4 500 000
tyle watów ma moc przyłączy 
elektrycznych obsługujących 

imprezę

18
z tylu krajów pojawiły się jednostki 

na szczecińskim finale TSR 2017 

7 000
tylu żeglarzy przypłynęło na 

pokładach jednostek na finał TSR do 
Szczecina 
     
80

tyle metrów wysokości miała 
karuzela łańcuchowa, z której można 

było oglądać finał zlotu 
     
119

tylu oficerów łącznikowych 
pracowało podczas finału 

    
122 

tyle metrów długości miała 
najdłuższa jednostka 

   
500

 tyle ton piasku użyto przy okazji 
Festiwalu Rzeźby w Piasku 

   
600 

tyle osób wzięło udział w paradzie 
załóg ulicami Szczecina 

Wspomnienia poprzednich finałów w liczbach
Zanim przejdziemy do obecnych działań, przypomnijmy sobie, jak wyglądały poprzednie szczecińskie finały regat. 

631
tylu dziennikarzy akredytowało się 
na finał the Tall Ships Races 2017 

 
1 000

tyle metrów banerów reklamowych 
zawieszono na terenie imprezy 

 
1 944

tyle kilometrów wynosiła łączna 
długość tras regatowych 

 
2000

tylu łącznie artystów wystąpiło 
podczas tegorocznego finału regat 

 
2 200

tyle metrów długości miały łącznie 
pokłady wszystkich przybyłych do 

Szczecina jednostek 

760 000
tyle odsłon miała oficjalna strona 

internetowa finału TSR 2017 

6 217 144,5
tyle złotych wygrał w LOTTO 

szczęśliwiec, który wypełnił kupon 
w punkcie na Łasztowni

2013 2017





Tu nas możecie 
zobaczyć
Chociaż do finału regat the Tall Ships Races
 jest jeszcze 5 miesięcy, to działania organiza-
torów nad przygotowaniem tego wydarzenia 
trwają w najlepsze. Dowodem tego są poja-
wiające się kampanie reklamowe, zapro-
szenia, wystawy. Spacerując ulicami miasta 
możemy natknąć się na słupy reklamowe 
informujące o nadchodzącym wydarzeniu, 
szukając informacji w jednym z popularnych 
serwisów informacyjnych mogliśmy natrafić 
na przewijające się spoty reklamowe TSR 
2021, a otrzymując korespondencję mailo-
wą z urzędu lub miejskiej spółki zauważymy 
regatową stopkę. W ostatni weekend lutego 
byliśmy obecni podczas Festiwalu Piosenki 
Żeglarskiej Shanties. W pierwszej połowie 
marca wybieramy się na wirtualne targi 
dla branży turystycznej do Berlina – ITB.  
Co jeszcze przypomni nam o nadchodzącym 
finale? Wystawa fotograficzna w Galerii 
Prezydenckiej na I piętrze Urzędu Miasta. 



KOGO ZOBACZYMY W SZCZECINIE? 
Już dzisiaj wiemy, że będą to:

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

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

Tornado POLSKA

Tuulelind ESTONIA

Patricia BELGIA

Henrika FINLANDIA

Bies POLSKA

Linda ESTONIA

Theia FINLANDIA

Vesta ESTONIA

Santana WYSPY ALANDZKIE

Tara DANIA

KLASA A --------
Pogoria POLSKA

Fryderyk Chopin POLSKA

Shtandart ROSJA

Tre Kronor Af Stockholm 
SZWECJA

KLASA 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

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

Esprit NIEMCY

Belfer III POLSKA

Akela ROSJA

Regaty organizowane przez Sail Training International dla wielu kapitanów jednostek są 
obowiązkowym punktem w kalendarzach. Tegoroczna trasa została zaplanowana następująco: 

 

A sam wyścig jest podzielony na trzy etapy:

Kłajpeda – Turku I Tallinn – Mariehamn I Mariehamn – Szczecin

Jednostki 

27-30.06
Kłajpeda

5-7.07
Turku

15-18.07
Tallinn 

(rejs przyjaźni)

22-25.07
Mariehamn

31.07 – 3.08
Szczecin

SHTANDARTTRE KRONOR AF STOCKHOLM 

BELLE POULE



Kluczowym wyzwaniem w organizacji tak dużego wydarzenia jest zadbanie o bezpieczeń-

stwo uczestników. Szczecin, organizując pierwsze wydarzenia plenerowe w Polsce zgod-

nie z surowymi wymogami sanitarnymi, został wzorem dla innych miast. Czerpiąc z do-

świadczeń ubiegłego roku, organizatorzy z największą starannością planują atrakcje tak,                                                   

by uniknąć wielotysięcznych zgromadzeń i zapewnić wszelkie niezbędne środki prewen- 

cyjne. A wszystko po to, by każdy czuł się w Szczecinie bezpiecznie.

Bezpieczeństwo



Dołącz do nas!
Jeśli marzysz o współtworzeniu największego 
plenerowego wydarzenia w Polsce, jakim będzie 
finał regat the Tall Ships Races, masz na to 
jeszcze szanse. Do 14 marca trwa nabór na 
oficerów łącznikowych. Szukamy osób, które 
w formie wolontariatu chciałyby zaopiekować 
się załogami odwiedzającymi Szczecin. Trzeba 
tylko spełnić kilka warunków: mieć skończone 
20 lat; znać języki obce; być energicznym; 
odpowiedzialnym i nie bać się wyzwań.

Z kolei do 7 kwietnia mogą zgłaszać się osoby, 
które chciałyby popłynąć w rejs i wziąć udział       
w samym wyścigu. Poszukujemy 132 reprezen-
tantów, 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. Każdy, kto ma ukoń-
czone 15 lat, potrafi pływać wpław, zna języki 
obce, lubi przygody - może do nas dołączyć!

Szczegóły znajdziemy na stronie

tallships.szczecin.eu

 



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.instagram.com/SailSzczecin

Szukajcie nas też w wydarzeniu na FB

Finał the Tall Ships Races 2021

Bądź na bieżąco

https://www.facebook.com/events/830549970464303/

