Na wolną chwilę...

KRZYŻÓWKA
ŻEGLARSKA
Poziomo:
1} dek, 5) bardzo silny (powyżej
7-8aB), porywisty, długo utrzymujący się wiatr nad obszarami mórz
i oceanów, 8) statek pływający pod
banderą wojenną, 9) przedni sztaksel, 11)... Bryzenmajster, reprezentant Polski w żeglarstwie na Olimpiadzie w 1924 r., 13) dawna nazwa
pierwszego ZAWISZY CZARNEGO,
16) mocuje przedni lik sztaksla do
sztagu, 18) pismo niewidomych, 20)
wzmacnia otwór w żaglu, luwers,
21) miejsce złączenia trzonu z ramionami kotwicy admiralicji, 23)
wkładane w kołkownicę spełniają rolę zespołu knag, 25) reprezentant Polski w żeglarstwie na olimpiadzie
w 1936 r., 26) ... FOCK zatopiony
w czasie II wojny światowej, wydobyty i odremontowany, obecnie pływa jako TOWARISZCZ, 28) typ żaglowca
o jednym maszcie i ożaglowaniu suchym, 29) wchodzi w skład wyposażenia ratunkowego jachtu, 31) chorwacki port nad Adriatykiem, 33)
miasto nad Dnieprem, 36)... Konkolski, startował w OSTAR 72, 40)
wspólne pomieszczenie załogi (z wyłączeniem oficerów) na żaglowcu,
41) Zwierzyniec Niebieski, 42) urządzenie umożliwiające refowanie żagli
prżymasztowych bez konieczności
opuszczania przez żeglarzy kokpitu,
43) związek chemiczny dodawany do
wyrobów lakierowych przyspieszający ich schnięcie, sykatywa, 44) najstarsza z obecnie startujących, klasa
olimpijska jachtów fod 1932 r.)
Pionowo:
1) urządzenie cumownicze, pachołek, knecht, 2) puszysta opas-

ka na linie t a k i e l u n k u s t a ł e g o
w miejscu styku z żaglem, jeżyk 3)
dawka, 4)... Tabarly, zwycięzca
OSTAR '64 i OSTAR 76, 5) urządzenie służące do utrzymania obranego kursu jachtu, 6) załoga łodzi
wioślarskiej, 7) pozuje artyście,
10).. Daturn - jeden z podstawowych parametrów pływu, zero
rnapy, 12) nosi wodę w przysłowiu, 14) czasami pojawia się na
twarzy, 15) zewnętrzna część atmosfery ziemskiej, 17) nimb, 19)
imię k o n s t r u k t o r a Omegi, 22)
zarwana przez nocną wachtę, 24)
Vital, dowodził tratwą LA BALSA
podczas rejsu w 1970 r. z Ekwadoru do Australii, 27)... Pidgeon,
żeglarz amerykański, w latach
1921-25 odbył na samodzielnie

zbudowanym jolu ISLANDER samotny rejs dookoła świata, 30)
drewniany, 3-masztowy szkuner,
zbudowany dla Rosji w 1951 r.
przez fińską stocznię Laivateollisuus w Turku, 31) rodzaj połączenia szkutniczego albo ostry zakręt
ścieżki, 32) wioslowo-żaglowy
statek, wykorzystywany dawniej
do transportu towarów Sanem,
Wisłą, Bugiem i Narwią, 34) nazwa „rączego" klipra pocztowego
z 1778 roku, 35) autor systemu
wyrównywania szans jachtów różnej wielkości wprowadzonego
w 1833 r. do przepisów regatowych Royal Yacht Squadron, 37)
kawior, 38) wycofany z eksploatacji statek na stałe ustawiony w porcie, 39) uczepił się psiego ogona.

