REGATY AMERICA'S
CUP 2OOO
JUŻ PŁYNĄ
Mimo że do startu jachtów pozostało jeszcze kilka miesięcy,
America's Cup 2000 już rozpoczęły się w Internecie, gdzie znaleźć
można około 30-40 serwisów poświęconych samym regatom
i temu, co się wokół nich będzie działo lub właśnie dzieje.
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Oficjalna strona America's Cup 2000 (http://
www.americascup2000.org.nz) jest-jeśli tak można
rzec - „surfowana" z Nowej Zelandii, skąd pochodzi obrońca pucharu, Royal New Zealand Yacht Squadron. Zawiera chyba wszystkie informacje, jakich mógłby ktoś na
temat tych regat poszukiwać. Jest tu historia regat, oryginalne dokumenty, które legły u ich początków, przepisy
i regulacje, lista wszystkich zwycięzców. Kompletni nowicjusze mogą w krótkim przewodniku o pucharze, regułach
itd. znaleźć odpowiedzi np. na takie pytania: ile kosztował
puchar, czy jest to puchar, czy dzbanek, dlaczego nosi taką właśnie nazwę itp. Do tego oczywiście dane na temat
najbliższych regat, daty startów do poszczególnych bie-
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gów, mapę akwenu, charakterystykę startujących ekip, najnowsze wiadomości o ich przygotowaniach, archiwum wideo i zdjęciowe (pokazujące same jachty i okolice basenu
portowego w Auckland), dane na temat ograniczeń w kotwiczeniu dla towarzyszących jachtów na czas trwania regat, informacje o samym Auckland i Royal New Zealand
Yacht Sguadron, zwycięzcy z 1995 i organizatorze regat.
Ta duża ilość wiadomości jest udostępniona w sposób
przejrzysty, elegancki i bardzo ładny graficznie.

„Americas Cup online"
(http://www.ac2000.co.nz)
To serwis prowadzony przez Nowozelandczyków
z Auckland, miasta regat America's Cup. Zaraz na pierwszej stronie znajdziecie zastrzeżenie, że serwis nie jest
stronniczy i jego autorzy nie sympatyzują z nowozelandzkim teamem, choć zdecydowana większość serwisu
poświęcona jest oczywiście Nowej Zelandii.
Dość przyjemna szata graficzna zachęca do zwiedzania serwisu, a rzeczywiście jest po co tu zaglądać. Aktualizowana co kilka tygodni strona zapewnia garść nowinek z przygotowań do regat - najnowsze wiadomości
dotyczą np. przydziału numerów startowych jachtom, zaś
jedna z notek podaje, iż za wspomnianą wyżej oficjalną
stronę regat, pracującą w trakcie ich trwania, jej twórcy
dostaną okrągły milion dolarów.
Oczywiście taka strona nie może obejść się bez pokaźnej galerii zdjęć regat z pokładów jachtów, lądu i po-
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wietrzą - najważniejsze jest przy tym oczywiście, aby
uchwycić odpowiedni moment ukazujący walkę o każdy
ułamek węzła. Obok galerii znajdziecie tutaj stronę promującą Auckland i Nową Zelandię - krajobrazy, mapy,
przewodniki po hotelach, restauracjach, muzeach i miejscach, które warto obejrzeć, a także obowiązkowo prognozę pogody. Autorzy podają również adresy najbardziej
przydatnych instytucji w Auckland - firm reperujących
jachty, wypożyczających samochody, motorówki, agencji ochrony, dostawców Internetu i wielu innych. Wszystko to uzupełnia aktualizowany co kilka minut widok z kamery zainstalowanej w Auckland. Dalsza część traktuje
już tylko o regatach - jest tu obowiązkowa lista ekip z linkami do ich stron internetowych, kalendarium wyścigów
i prognoza pogody ze zdjęciami satelitarnymi.

artykuł opisujący poszczególne funkcje członków załogi,
ich nazwy i związane z daną funkcją obowiązki. Stronę uzupetnia mini-przewodnik po Auckland - mieście żagli, galeria obrazów, historia regat, lista zwycięskich jachtów.
Wraz z największą internetową księgarnią Amazon.com autorzy przygotowali listę najlepiej sprzedających się książek dotyczących żeglarstwa ze szczególnym uwzględnieniem regat, historii z ich tras, sztormów
i przygód-większość książek jest przeceniona 20-40%.
Można już nawet zamówić przez internet czapeczkę okolicznościową za jedyne 20 USD. Warto odwiedzać tę
stronę regularnie już przed regatami! Dla zachęty autorzy zamieścili kilka tak wspaniałych fotografii z morza
i lądu, że ciężko choć przez chwilę nie pomarzyć o wyjeździe do Nowej Zelandii.
Dla tych, którzy zdecydują się obejrzeć regaty na
miejscu, rozpoczęła działalność na razie prawie pusta
strona http://www.AmericasCupRace.com, która docelowo zawierać ma informacje na temat hoteli, czarteru
jachtów, ich cumowania, pogody, rozkładu przylotów
do Auckland i odlotów itp., istnieje także możliwość
wybrania się na tygodniową luksusową (jak zapowiadają organizatorzy) wycieczkę America's Cup Tour
(http://www.americascuptours.com).
Odnośniki do większości stron poświęconych regatom America's Cup, w tym oczywiście do serwisów poszczególnych startujących ekip, znajdują się zaś na stronie Sealogy-http//www.sealogy.com/aline.htm

„The Cup"

(http://www.americascupnews.com/)
To jedna z wielu stron podających na bieżąco informacje z przygotowań do America's Cup 2000. Strona aktualizowana jest co najmniej raz na miesiąc. Znaleźć można na
niej listę startujących w regatach ekip wraz z najnowszymi szczegółami technicznymi jachtów i poczynaniami ich
załóg, a także pełnymi danymi adresowymi i oczywiście
odnośnikami do ich internetowych stron. Interesujący jest

Mapka akwenu, na którym odbędą się regaty America's Cup 2000

News serwisu „The Cup"
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