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Postacie
Oto lista dziewięciu uczestników wyścigu Golden Globe oraz ich jach-
tów. Osoby wyszczególniono według kolejności wypłynięcia.

JOHN RIDGWAY, 29 lat, kapitan brytyjskiej armii. W 1966 roku prze-
płynął Atlantyk z Chayem Blythem w 20-stopowej otwartej łodzi, napę-
dzanej wyłącznie wiosłami. Wypłynął z Inishmore w Irlandii 1 czerwca 
1968 roku. Slup „English Rose IV”, 30-stopowy jacht o bliźniaczym kilu, 
wykonany z włókna szklanego.

CHAY BLYTH, 27 lat, były sierżant armii brytyjskiej. Partner Ridgwaya 
podczas jego przeprawy przez Atlantyk. Wypłynął z Hamble 8 czerwca. 
Slup „Dytiscus III”, włókno szklane, bliźniaczy kil, 30 stóp długości – 
jednostka bardzo podobna do „English Rose IV”. 

ROBIN KNOX-JOHNSTON, 28 lat, kapitan brytyjskiej marynarki han-
dlowej. Wyruszył 14 czerwca z Falmouth. Płynął 32-stopowym keczem 
„Suhaili”, skonstruowanym z drewna tekowego w Indiach. 

BERNARD MOITESSIER, 45 lat, francuski żeglarz i autor książek o tema-
tyce żeglarskiej. W  latach 1965–1966 przepłynął wraz z żoną 39-sto-
powym stalowym keczem „Joshua” z  Tahiti do Hiszpanii. Opłynęli 
przylądek Horn i ani razu nie zawinęli do portu. Wyruszył 22 sierpnia 
z Plymouth w hrabstwie Devon na pokładzie „Joshui”. 



LOÏCK FOUGERON, 42 lata, francuski właściciel fi rmy motocyklowej 
w Casablance. Przyjaciel Moitessiera. Wyruszył 22 sierpnia z Plymouth 
30-stopowym stalowym kutrem gafl owym o nazwie „Captain Browne”. 

BILL KING, 57 lat, farmer, były dowódca okrętów podwodnych brytyj-
skiej Royal Navy. Jego 42-stopowy, drewniany szkuner „Galway Blazer II” 
był ożaglowany jako dżonka, a kadłub został wykonany techniką formo-
wania na zimno. Jacht stworzono z myślą o rejsie dookoła świata, ale 
nie w trybie regatowym. Wypłynął 24 sierpnia z Plymouth.

NIGEL TETLEY, 45 lat, komandor podporucznik Royal Navy. Płynął 
swoim 40-stopowym i  szerokim na 22 stopy jachtem – trójkadłubo-
wym keczem „Victress” wykonanym ze sklejki. Wypłynął z Plymouth 
16 września.

ALEX CAROZZO, 36 lat, włoski żeglarz, przepłynął samotnie Ocean 
Spokojny na 66-stopowym formowanym na zimno, drewnianym ke-
czu „Gancia Americano” zbudowanym specjalnie na regaty Golden 
Globe. Wyścig rozpoczął 31 października (który to dzień był zarazem 
ostatecznym terminem wypłynięcia ustalonym przez sponsora – lon-
dyńską gazetę „Sunday Times”), ale po starcie zacumował do przystani 
w Cowes na wyspie Wight, gdzie dokończył przygotowania do podróży. 
Wypłynął w morze tydzień później. 

DONALD CROWHURST, 36 lat, angielski inżynier elektryk. Jego jacht 
„Teignmouth Electron” – 40-stopowy trimaran ze sklejki z  ożaglowa-
niem typu kecz – był zmodyfi kowaną kopią „Victress” Nigela Tetleya. 
Crowhurst również wypłynął 31 października, kilka godzin przed osta-
tecznym terminem.


