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За викенд на Палићу одржана је традиционална једриличарска регата "Палићка једра", четврта по
реду, која је окупила 36 једриличара из 7 клубова из Србије.

Поред домаћина ЈК "Рефул", на регати су учествовали још ЈК "Палић", "Војводина" (Нови Сад),
"АЈК" (Београд), "Земун" , "Гемаџ" (Београд) и НЦ "Палилула" (Београда).
Првог дана се једрило по одличним условима за једрење, уз лепо и сунчано време, умерену
облачност и северозападни ветар просечне брзине 11 чворова. Ођедрена су сва четири плова
предвиђена за тај дан. Другог дана ветар је био промењив, дувао је са све четири стране. Поред
више покушаја регатни одбор је успео да постави поље по ком су једрилице отпловиле још један
плов.
После 5. отпловљених пловова у два такмичарска дана комплетирана је регата и сазнали смо
коначне пласмане и победнике по класама.
У "ветеранској" класи "Финн" победник је Атила Дубичанац (ЈК "Палић"), у класи "Ласер Радиал"
најбоља је била Ивона Косор (АЈК), у кадетској класи "Ласер 4.7" први је био Јован Стојановић, док
је у класи за најмлађе "Оптимист" победница Ана Јовановић (ЈК "Гемаџ").

Што се тиче резултата такмичара ЈК "Рефул", домћина ове регате, Петра Буљовчић је била 4. у
генералном пласману, 3. код девојчица и 3. међу такмичаркама до 12 година у класи
"Оптимист".Стела Буљовчић је на овој регати била трећа у класи "Радиал", а у класи "Ласер 4.7"
Софија Добричкичетврта, док је Макарије Јакшић био шести.
Чланица ЈК "Палић" Кристина Боја заузела је 2. место у класи "Ласер 4.7".
Председник ЈК "Рефул" Златко Буљовчић захвалио се свима који су помогли у организацији и
својим ангажманом допринели да ова спортска манифестација још једном испуни очекивања.
- "Приликом организације ове регате, као и раније, обратили смо се актуелном члану Градског
већа за спорт и омладину Немањи Симовићу, од кога смо, за разлику од претходних обраћања
када смо остали без одговора и подршке, добили обећање о накнади дела материјалних
средстава потребних за успешну организацију, те смо охрабрени постигнутим договором уложили
максимални труд, да што успешније организујемо 4. Палићка једра, у чему смо, по утисцима
такмичара и гостију и успели" - рекао је Буљовчић и додао да се нада да ће у будућности сарадња
са градом и чланом ГВ за спорт и омладину допринети заједничком циљу да Палићко језеро
преузме примат као Регионални наутички центар.

