Na wolną chwilę...

KRZYŻÓWKA
ŻEGLARSKONOWOROCZNA
Poziomo:
1) służy do prowadzenia gordingu, 6) najwyższa reja, 10) śródziemnomorski kolor, 11) pozostałość,
12)... wiatru wykorzystywana
przez żeglarzy, 13)... żeglarski u nas od kwietnia do listopada, 14)
osoba niema, 18) kierunek prostopadły do osi symetrii jachtu, 22)
upolowanie zwierzyny przez myśliwego z broni palnej, 23) promieniowanie, emisja, 25) przywiązywana do bomu podczas refowania,
refszkentla, 29) odmiana jabłoni
o bardzo smacznych owocach, 33)
właścicielka ogona zwanego pędzlem, oznaka braku dbałości o linie, 34) wprowadzana na mapy
i do innych pomocy nawigacyjnych, 35) lina cumownicza biegnąca od dziobu lub rufy w kierunku
środka jachtu, 36)... Hydrograficzna - zajmuje się opracowywaniem i publikacją urzędowych pomocy nawigacyjnych, 37) stan nad
Zatoką Meksykańską, 38) arktyczne walenie,
Pionowo:
1) tytuł szlachecki albo nazwa
jachtu, na którym w grudniu 1989
r. kpt. Wacław Liskiewicz odbył
rejs po M. Bałtyckim i Północnym,
2)...Swale samotna żeglarka, 3)
. brutto minus tara, 4) grupa jachtów
o podobnych cechach, 5) ucieka
z tonącego okrętu, 6} część kotwicy admiralicji, 7} jednostka ciśnienia, 1000 paskali, 8) żaglowiec

szkolny US Coast Guard Academy
(ex „Horst Wessel"), 9) L bosmana na kapitana, 15)... Zachodnie odkryte przez Kolumba, 16) owad,
patron fordewindu, 17) naczynie
na kwiaty, 19)... Medical to międzynarodowe pogotowie ratunkowe
dla załóg statków będących na petnym morzu, 20) góry przenosi, 21)
lekka reja, może być topslowa, łacińska lub lugrowa, 24) Joshua pionier samotnego żeglarstwa,
w latach 1895-98 odbył na jachcie
„Spray" samotny rejs dokoła świa
ta, 25) mocuje sztaksel do sztagu,
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26)... działowa to ambrazura
w dawnych okrętach umożliwiała
strzelanie z osłoniętego burtą działa, 27) żaglowiec szkolny Polskiej
Marynarki Wojennej, stalowa 3masztowa barkentyna, 28) zatoka
Morza Czerwonego, 29) dawna nazwą barkentyny „Svanen" stanowiącej własność Norweskiego Muzeum Żeglugi, 30)... śruby to sita
powodująca ruch kadłuba w wodzie, 31) okres w dziejach Japonii
(od roku 645 do 650), 32) wktadane w kołkownicę, spełniają rolę zespołu knag.

