Mezinárodní mistrovství české republiky lodní třídy 2,4mR
Ve dnech 15-17.srpna 2009 se v Černé v Pošumaví konalo otevřené mistrovství české
republiky lodní třídy 2,4mR. Na startu se sešlo 7 lodí české flotily a 5 zástupců německé
flotily.

15.8.2009
Dopoledne jsme strávily čekáním na vítr. Do slunného odpoledne přišel západní vítr
v rozmezí 2-4m/s.
V těchto podmínkách se uskutečnily 2 slušné rozjížďky. Tomuto dni dominoval Dan
Bína, který vyhrál obě rozjížďky. Druhý byl Alex Sadílek se 3 a 2místem. Třetí pozici obsadil
úřadující mezinárodní mistr ČR němec Lasse Kloetzing s 4 a 3 místem.

16.8.2009
Neděle nás přivítala sluncem a poryvovým větrem, převážně západního směru
pulsující v rozmezí 3-7 m/s.
V první rozjížďce Dan navázal na předchozí den a zvítězil s bezpečným náskokem. Za
ním dojeli Lasse a Alex.
Na startu druhé rozjížďky došlo ke kolizi Lasseho a Dana. Dan točil 720 a Lasse se Sašou
bojovali o první místo. Ze souboje vyšel vítězně Alex. Třetí místo obsadil Jan Mendík.
Ve třetí rozjížďce vítr přidal jak na síle, tak i na rozsahu změn. Se složitými podmínkami se
nejlépe vyrovnal Lasse. Za ním s odstupem následovali Petr Čermák a bavorský závodník
Christian Bodler.
V první stoupačce čtvrté rozjížďky z pole lehce poodjel Christian následován Danem. Tento
souboj na závěr vyhrál Dan. Třetí pozici obsadil opět Jan Mendík.
Poslední rozjížďku dne finální 30° změna proměnila v kolotoč. Jan zužitkoval skvělý start a
s převahou odjel poli následován Christianem a Alexem.
Po druhém dni se po bodu ze sebou seřadily Dan, Alex a Lasse.

17.8.2009
Krásné slunné pondělí nás přivítalo absolutní bezvětřím. Po hodinovém čekání jsme šli
na vodu. Než se stačila postavit trať, zesílil západní vítr na 6-8m/s.
V první stoupačce se na levém křídle rozehrála taktická partie mezi Danem, Sašou a
Alexem. Během této je po druhém křídle přejel Christian následován jeho krajanem Mainem
Nanningem. Třetí dojel Dan, čímž si pojistil celkové vítězství.
Ve startu druhé rozjížďky byl Christian přes čáru. Postupně se z pole vyčlenila tříčlenná
skupina, ve které byl Dan, Jan a Lasse. V těsném dojezdu rozjížďku vyhrál Lasse následován
Janem a Danem.

Celkové výsledky:
1. Bína Daniel(CZE)
2. Kloetzing Lasse(GER)
3. Sadílek Alex(CZE)
4. Bodler Christian(GER)
5. Nanninga Meino(GER)
6. Mendík Jan(CZE)
7. Čermák Petr(CZE)
8. Sadílek Viktor(CZE)
9. Kloetzing Stefan(GER)
10. Bína Ladislav(CZE)
11. Bína Vladimír(CZE)
12. Schmidt Walter(GER)

