Zpráva z mistrovství Německa lodní třídy 2.4mR
Ve dnech 14-18 srpna 2008 se zástupci lodní 2.4mR zúčastnily otevřeného mistrovství
Německa, které se konalo v severoněmeckém Schwerinu. Český výběr representovaný Danielem
Bínou, Alexem Sadílkem, Viktorem Sadílkem a Petrem Čermákem zaokrouhlil počet závodníků na 33
počet zúčastněných národů na 4(Německo, Dánsko, Česká republika a Dánsko). Počet
handicapovaných účastníků byl 14. Ambice českého týmu naznačil již čtvrteční „practice race“, kde
Dan skončil 5 a Petr 20. Alex se Sašou se cvičné rozjížďky nezúčastnily.
Pátek nás přivítal slunečným bezvětrným počasím. Pouze teplota došplhala na pobaltských 18
stupňů. První vítr přišel až okolo třetí hodiny, takže start první rozjížďky byl cca. v 16 hodin. Přes
pokročilý čas se západní vítr ustálil mezi 2-4m/s a postupně se začal stáčet k severu. Dan před
startem „ulovil“ na kýl mohutný trs vodních travin, takže na start dojel pozdě. Start zmeškal i Viktor.
Viktor ovšem stačil dotáhnout konec pole, zatím co Dan postupně ztrácel. Poté odstoupil a jel očistit
loď. Saša bojovalo na špici pole, což mu vyneslo 10 místo. U Petra se projevila absence zkušeností
s touto lodí a dojel 25. Viktor dojel 27 místo.
Do další rozjížďky se Dan stačil vrátit. Společně se Sašou jeli v přední části pole. Nakonec byl Dan 9,
Saša 10. Viktor obsadil 18 a Petr 24 místo.
V další rozjížďce Dan bezchybně odstartoval u bóje, což mu vyneslo 3 místo v první stoupačce. Po
zaďáku se propracoval na místo první, které udržel v následující stoupačce. Bohužel před cílem se
před něj v slábnoucím větru dostal němec Lasse Klotzing a dán Niels Ulstrup. Takže Dan 3. Saša
vyrovnaně 10, Viktor 14 a Petr 29.
V poslední rozjížďce rozhodčí 3xodložily start, načež ji pustily do téměř absolutní flauty v půl osmé
večer. Při dojezdu za šera byl Saša 16, Viktor 18, Dan 20 a Petr 26.
Sobota přinesla mraky s deštěm, chlad a vítr 4m/s, postupně stoupající k 8m/s. Tyto
podmínky vyloženě sedli Danovi, který celou dobu 1jezdil s vedoucí skupinou což mu postupně
vyneslo 4, 8, 6 a 5 místo. Saša dojel 8, 16, 10 a 19.
Studené sychravé počasí vydrželo až do neděle, pouze vítr se zdržel někde jinde. Ujeli jsme 3
rozjížďky v slabém proměnlivém větru. Dan dojel 10, 14 a 7. Saša dojel 7, 9 a 25. Viktor 21, 21 a 16.
Petr 27, 27,27.
Do pondělní finálové rozjížďky (pro 10 lodí) se kvalifikoval Dan z 8 a Saša z 10 místa. Dan byl
na rovnost bodů s Detlefem Muller-Bollingem, takže uspořádaly společnou taktickou bitvu, ve které
postupně nabyl vrch Dan. Toto malé vítězství mu vyneslo 7. místo v celkové kvalifikaci a 3 místo mezi
handicapovanými. Saša dokončil finálovou rozjížďku na 7 místě,celkově na 10, 6 místo mezi
handicapovanými .

Celkové pořadí „Open“:
1. Heiko Kroger(GER)
2. Bent Moller-Sorensen(DEN)

3. Niels Ulstrup(DEN)
4. ….
7. Daniel Bína(CZE)
…
10. Alexander Sadílek(CZE)
….
18. Viktor Sadílek(CZE)
…
30. Petr Čermák(CZE)

Celkové pořadí handicapovaných
1. Heiko Kroger(GER)
2. Lasse Klotzing(GER)
3. Daniel Bína(CZE)
…
6. Alexander Sadílek(CZE)

