Semaine Olympique Française
aneb
jak bylo u Chlumce, bratře sedláku
Ve dnech 19-25.dubna 2008 se česká výprava representovaná Danielem Bínou
zúčastnila slavné regaty „The Semaine Olympique Française” v jihofrancouzském Hyeres.
Přes 1000 jachtařů z 63 zemí se sešlo na této velmi prestižní regatě olympijských tříd. Pro
lodní třídu 2.4 toto znamenalo možnost účasti pouze handicapovaných jachtařů, kterých se
zúčastnilo 19 z toho 10 kvalifikovaných lodí na paralympiádu 2008. Čili opravdu přehlídka
toho nejlepšího co flotila 2.4mR dá.

20.4.2008
Neděle nás přivítala přeháňkami, teplotami těsně nad 15°C a východním větrem o síle
10m/s. Tento se později začal stáčet k severovýchodu a v nárazech sílit na 17m/s. Nejprve se
mi nepovedl start a poté začala být loď při kursech na levobok téměř neovladatelná. Při
dojezdu do cíle mi zůstala v ruce kormidelní páka. Rozjížďku vyhrál Francouz Damien
Seguin, který byl s odstupem sledován Holanďanem Thierry Schmitterem a Britkou Helenou
Lukas.
Pro mne poslední místo a konec pro dnešní den.

21.4.2008
Pondělí bylo zatažené, leč bez deště s teplotou postupně stoupající těsně pod 20°C,
západní vítr okolo 7m/s během dne se stáčející k jihu a sílící k 10m/s. Start se mi celkem
povedl, nicméně se ukázalo že kosatkový systém nepracuje moc dobře a každá halza znamená
cca.20-25m ztráty. Je z toho nakonec utržený úvaz a 16 místo. Další rozjížďku nestartuji a
opravují se škody. Vlastně konec nadějí na slušné umístění.
Do prvních pořadí se zaútočil jedním prvním a jedním druhým místem Němec Heiko
Kroeger, Damien byl 2 a 3, Thierry 1 a 3. Ústup zaznamenala Helena s výsledkem 4, 4.

22.4.2008
Úterý – konečně sluníčko, jen pár mraků. Rychle, velmi rychle letících mraků, vítr
začal již v noci na 15m/s postupně sílící přes 20. Takže na břehu. Pokračujeme v opravách.
Mezitím rozhodčí se pokusily vyhnat na vodu třídy Laser Radial a 470 muži. Pokud jsem
zaznamenal vše tak kromě několika zlomených stěžňů z toho nic nebylo.

23.4.2008
Středa – téměř jasno, teploty přes 20°C, slabý vítr 1-3m/s točící se v rozsahu
severozápad/jihozápad. Přesto vlny. Nízké kulaté jakoby olejnaté vlny. Kostka pracuje lépe,
nikoliv dobře.
Bohužel jsem předčasně odstartoval. V druhé rozjížďce se start vcelku povedl.
Nakonec jsem dojel na14tém místě.
Zazářil Damien 1,1 druhý jachtař dne byl Heiko 2,2. Pěkně vyrovnané.

24.4.2008
Čtvrtek. Jasno. Teplo. Žádný vítr, teda cosi o síle 0-2m/s. Přesto vlny. Odpoledne se
jedou dvě rozjížďky. Dojíždím vyrovnaně 13tý a 12tý. Jednu vyhrála Helena Lukas a v druhé
překvapivě všem ujel Ital Fabrizio Olmi.

25.4.2008
Poslední den závodů, počasí stejné jako včera. Odjede se poslední rozjížďka. Vypadá
to dobře, celou dobu se držím mezi 5 a 7 místem. Bohužel kousek před cílem dojde vítr a
s poryvem mne na čáře podjíždí šestičlenná italsko-čínsko-norsko francouzská část flotily.
Tudíž opět 14té místo. Palmu vítězství si odnesl Damien.

Rezimé
Celkově zvítězil s převahou Francouz Damien Seguin, druhý byl Němec Heiko
Groeger, třetí Holanďan Thierry Schmitter.

