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Drewniany model jachtu,
zwycięzca America's Cup
Columbia (biało - niebieski)
Cena

295,00 zł

Cena poprzednia

350,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
DREWNIANY MODEL JACHTU, SŁYNNY SLUP ZWYCIĘZCA AMERICA'S CUP COLUMBIA
biało - niebieski

Oferujemy Państwu stylowy drewniany model oceanicznego jachtu regatowego z ożaglowaniem gaflowym America’s Cup. “Columbia” została
skonstruowanego w latach 1898-99 roku przez Nathanaela Greene'a Herreshoff'a zwanego: „Kapitanem Natem” (zaprojektował on aż 5 jachtów
żaglowych, które zwyciężyły w prestiżowych regatach o Pucharu Ameryki). Zwodowana 10 czerwca 1899r. dla J. Pierpont Morgana i Edwina
Dennisona Morgana z New York Yacht Club “Columbia” mierzyła 40 metrów długości, ważyła 148,7 ton i posiadała 1148 m2 ożaglowania.

Zasłynęła pod dowództwem skippera Charlesa Barr wygrywając dziesiąte regaty America's Cup w 1899r. pokonując brytyjskiego pretendenta
“Shamrock” a także broniąc tytuł w 11 regatach America's Cup w 1901 roku przeciwko brytyjskiemu pretendentowi “Shamrock II”. Była
pierwszym jachtem, który wygrał to trofeum dwa razy z rzędu (wyczyn ten powtórzył dopiero “Intrepid” wygrywając America’s Cup w 1967 i
1970 roku).

To właśnie za czasów startów i triumfów Columbii w America’s Cup wprowadzono kadłuby z brązu, genuy z jedwabiu, nitowane aluminiowe
maszty i żagle bermudzkie. Ogromne jachty z ponad czterdziestoosobową załogą, łączące w sobie piękno i niezwykłe osiągi, pozostają po dziś
dzień synonimem żeglarskiej elegancji i marynistycznego stylu.

W 1903 roku Columbia została wystawiona w regatach America’s Cup po raz trzeci, ale już w pierwszych wyścigach została pokonana przez
jacht “Reliance”. Columbia została rozbita w 1915r. u wybrzeży City Island i sprzedana do Pensylwanii na złom.
Jednak ze względu na swoją charakterystyczną, nowoczesną jak na ówczesne czasy konstrukcję, rozłożyste żagle, smukły kadłub a także
widowiskowe “bitwy” w America’s Cup z Shamrock i Shamrock II w czasach “gaflowych gigantów”, na zawsze przeszła do historii żeglarstwa,
jest wdzięcznym obiektem pracy marynistów - modelarzy ukazując się w różnych formach drewnianych modeli, równie często pojawia się na
obrazach malarzy - marynistów.

Drewniany model “Columbii” będzie na pewno stylowym, morskim upominkiem nie tylko dla pasjonatów żeglarstwa i marynistyki - ozdobi i nada
niepowtarzalnego, żeglarskiego charakteru każdemu pomieszczeniu.

Wymiary:
długość z bukszprytem - 55cm
długość pokładu - 50cm
wysokość - 66cm
szerokość - 10cm
waga - 1kg.
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Wszystkie modele żaglowców i jachtów ze względu na misterność i precyzyjność wykonanego ożaglowania i takielunku oraz wysokość samych
masztów przesyłamy do Państwa ze złożonymi na płask masztami – uzyskujemy dzięki temu zabiegowi prostokątną paczkę, którą staramy się
jak najlepiej zabezpieczyć.
Po otrzymaniu przesyłki należy umieścić maszty w ich miejscach (otworach) w pokładzie i całość konstrukcji usztywnić poprzez naciągnięcie
sznurków olinowania – jest to bardzo prosta operacja, która nie zajmuje więcej niż 10 minut, a wiemy z doświadczenia że położenie żagli bardzo
zwiększa bezpieczeństwo całego modelu w trakcie transportu.
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