Zpráva z výjezdu lodní třídy 2.4mR závod světového poháru 2009 ve
francouzských Hyéres
Do Hyéres vyrazila česká výprava ve složení Alex Sadílek a Daniel Bína.
Jak už je zavedeným zvykem, sešla se na startu světová konkurence, která se připravovala z části na
Miamy, zčásti na Malorce. Z první světové desítky, zde chybě pouze Američan John Ruf, Němec Heiko Kroeger a
Dán Jens Andersen. Zato tu byl paralympijský vítěz Paul Tingley a mistr světa Damien Seguin.

Neděle 19. 4. nás přivítala slunečným počasím jižním větrem o síle 3-5 m/s.

Dan dobře startuje a
drží se v první čtyřce, bohužel na závěr stoupačky mu vypadne kormidelní páka z kloubu. V zápětí trhá nové
dopínání stěhů, čímž pro něj dnešek končí. Saša bojuje a dojíždí devátý. Naštěstí pro Dana se tento den již nic
nejede. Vítězí Thierry následován Helenou Lucas a Andrem Rademakerem. Saša dojíždí výtečně devátý.

Pondělí 20. 4. Je zataženo, přeháňky, severní vítr 7 m/s a asi půlmetrové vlny. Dan se držel
s vedoucí skupinou dvě kola. V poslední stoupačce udělal technickou chybu, čímž se propadl těsně za ní. Přesto
Dan obsazuje neuvěřitelné šesté místo a Saša osmé.

Na konci předchozí rozjížďky vítr zeslábl na pod 2m/s, vlny zůstaly. Česká výprava bojuje sama se sebou, Dan
dojíždí desátý, Saša jedenáctý. V další rozjížďce Saša zužitkuje skvělý start a drží se na konci vedoucí skupiny. Na
konci z toho vytěží skvělé šesté místo, Dan dojíždí jedenáctý. Dominoval Damien Seguin se třemi druhými místy.

Úterý 21.4 polojasno, vítr 3-5m\s. Dan dobře startuje a jede s vedoucí skupinou. Nakonec dojíždí
těsně za šestou Helenou Lucas a sedmou Megan Pascoe. Saša naopak začne z druhého konce a propracovává
se dopředu. Dojíždí desátý.
Další rozjížďku Češi obsazují desáté a jedenácté místo s nejtěsnějším rozdílem v pořadí Dan a Saša.
Úterku opět dominuje Damien s prvním a druhým místem.

Středa 22. 4 polojasno, prakticky žádný vítr. Místní větrnou loterii, za kterou by se nemusela
stydět ani Vltava v Praze vychytal paralympijský vítěz z Pekingu Paul Tingley. Saša vychytává změny a dojíždí
velmi dobře sedmý. Dan je desátý.
Do další rozjížďky se vítr zvedá na 4-5m\s. Dan výtečně odstartuje, což promění v páté místo po první
stoupačce. Celou rozjížďku se pohybuje ve druhé čtyřce, z čehož nakonec vytěží sedmé místo v těsném dojezdu
před Megan Pascoe. Saša dojíždí desátý. Vítěz dne je Thierry Schmitter se dvěma druhými místy.

Čtvrtek 23. 4.

Slunečno západní vítr, 3-5m\s. Dan startuje ze středu čáry a tluče střed. První bóji
točí třetí. Celou dobu se pohybuje v první pětce. Nakonec je z toho neuvěřitelné třetí místo před Paulem
Tingleym, Andrem Rademakerem a oběma Britkami. Saša dojíždí desátý.
V poslední regulérní rozjížďce je Dan na startu byl přikryt, točí a táhne prvé křídlo. Vyplácí se a zbytek rozjížďky
se pohybuje mezi čtvrtým a šestým místem. Při dojezdu na bóji ve druhé stoupačce mu André dvakrát otočí do
větru, čímž ho odsune na šesté místo. Saša dojíždí desátý. Dni dominuje jednoznačně Damien se dvěma
vítězstvími.

Pátek 24. 4 – Medal Race
Do finální rozjížďky pro deset nejlepších lodí podstupuje Dan z osmého a Saša z desátého místa. Každé pořadí
se zde počítá za dva body. A počasí se rozhodlo ukázat zač je toho loket, vítr 10 m\s s 13 metrovými nárazy,
největší vlny šplhají ke dvěma metrům.
Zde začíná správný kolotoč, Saša bojuje s vlnami, nakonec trhá kosatku a dojíždí s odstupem desátý. Dan vyválčí
po první stoupačce sedmé místo a drží se v kontaktu se zbytkem pole. Na zaďák ztrácí pozici na osmé místo. Při
další halze Dan chytá spinout. Takže konec nadějí a deváté místo. Naštěstí se Hervé probojuje pouze na osmé
místa a Danovi jeho náskok stačí na udržení jeho osmé pozice.
Celkově zvítězil s náskokem Damien Seguin, druhý byl Thierry Schmitter a třetí Andre Rademaker. Dan obsadil
osmé místo, Saša desáté.
Je nutno dodat že česká výprava téměř celou dobu držela krok se svými profesionálními a poloprofesionálními
protějšky a předvedla velmi dobrý výkon, který ocenily i trenéři konkurenčních výprav.
Stránky závodu jsou na adrese http://sof.ffvoile.net

