ISAF World ranking - Kieler Woche 25. - 29. 6. 2008
Výtečný vítr a 13 uskutečněných rozjížděk, očekávalo českou representaci
lodní třídy 2.4mR v německém Kielu, na posledním závodě ISAF série GRADE 1 před
olympijskými hrami v čínském Qingdau, kde se v lodní třídě třídě 2.4mR zúčastnila
kompletní světová špička s výjimkou Australanů. Lodní třída 2.4mR bojovala v oblasti
INDIA před Olympijským centrem v Schilksee.
Českou republiku representovali Alex Sadílek a Daniel Bína. Kiel nás přivítal
pošmourným počasím, teplotami pod hranicí 20 stupňů a bezchybnou organizací.
Po celonočním přejezdu Německa se podařilo v rekordním čase absolvovat
registrační formality, takže jsme bez problémů s předstihem stihly první rozjížďku.
První den si přichystal východní vítr o síle okolo 8m/s. Tento se postupně stáčel
k severovýchodu. Tento přihnal od moře půlmetrové vlny. Tyto podmínky zjevně
nesvědčily kormidelním systémům, neboť Daniel Bína opět poškodil kormidelní systém
a utrhl úchyt zadního stěhu. Po improvizované opravě dojel na 24 a 23 místě.
Kormidlo poškodily také němec Hans Peter Reichel a Holanďan Kol Barrent. Saša
Sadílek dojel 22 a 24. Opět se projevila nezkušenost našich závodníků na vlnách, kde
na rychlosti zjevně ztrácejí. Vítězi dne se stal poslední paralympijský vítěz Damien
Seguin a místní zástupce Heiko Groger, kteří si v obou rozjížďkách vyměnily první a
druhé místo.
Druhý den zasáhla stabilní anticyklona nad územím Polska, což se projevilo
jihozápadním větrem, během dne stoupajícím k 12m/s, polojasným počasím a
teplotami nad 20°C. Dan v průběhu dne stále bojoval s improvizovaně opraveným
kormidlem a dojel vyrovnaně 22, 22. 21. Saša vylepšil svůj výsledek ze včerejšího dne
dojezdy na 18 a 21 místě. Poté zužitkoval vynikající start a po dlouhém boji ve
vedoucí části pole, dokončil rozjížďku na 11 místě. Zajímavostí je, že při rozjížďkách
trvajících okolo 55 minut byl časový rozptyl mezi prvním a posledním v cíli do 3 minut.
Na čele se toho dne prosadil Holanďan Thierry Schmitter dvěma druhými a jedním
prvním místem. Hans Peter Reichel si ve třetí rozjížďce utrhl úpon bicepsu čímž pro něj
tento závod a velká část sezóny skončila. Francouz Jean Claud Ioiseau zlomil ve
druhé rozjížďce stěžeň. Výměnu kování na nový stihl až v průběhu následujícího dne.
Následujícího den nás přivítal deštěm. Po krátkém váhání mezi
lehkými/těžkými plachtami jsme vyjeli do šedé clony na těžkých plachtách. Po chvíli
se clona deště roztrhla a jižní vítr se stočil na západní, přičemž postupně zesílil na
12m/s. Dan pokračoval v trendu mírného zlepšování se a dojel 18, 21, 18. Saša
neudržel svůj včerejší výkon a dojel 23, 23, 24. Celkově dni dominoval Thierry
Schmitter se třemi vítězstvími.
Předposlední den zkopíroval počasí dne předcházejícího, až na sílu kde vítr
dosahoval „pouze“ 8m/s. I Dan pomalu šplhal vzhůru polem. Jeho dojezdy byli 20,

17 a 14. Saša předvedl v první rozjížďce skvělý start a točil pátý. Bohužel tuto pozici
neudržel a dojel na 16 místě. V dalších rozjížďkách skončil 26 a 20. Na zatím ještě
pomyslný trůn se začal prosazovat Damien jedním 3. místem a dvěma vítězstvími.
Poslední den přestalo pršet a jihozápadní vítr se ustálil okolo 4m/s. Nikdo z
pole nedokázal zajet mimo svůj standart, takže výsledky dostali pouze dílčích změn.
Dan dojel 18, 19, Saša 20 a 22. Celkově zvítězil Damien Segiun, druhý byl Thierry
Schmitter a třetí Heiko Kroger. Dan celkově skončil 20(15 mezi hendikepovanými) a
Saša 22(17 mezi hendikepovanými)

