11. Berlin Cup 2008
Ve dnech 2-4.5 2008 odjíždí česká representace 2.4mR do Berlína na Berlin Cup. Naši
flotilu representují Daniel a Ladislav Bínovi a Alex a Viktor Sadílkovi. Na startu se sešlo 13
lodí zastupujících Německo, Nizozemí a Českou Republiku.

2.5.2008
Pátek nás přivítal sluncem, teplotami okolo 20°C a bezvětřím. Takže se čekalo na vítr.
Tento přišel po poledni a začal proměnlivým větrem o síle 2m/s přeskakujícím v úhlu 30°.

A začal lov poryvů. Velmi dobře se v obtížných podmínkách zorientoval Saša a dojel
třetí. Rozjížďku vyhrál Muller-Boling následován místním znalcem Kortkem. Dan nestačil
dostatečně upravit kosatkový systém a na zaďácích plných halz neustále ztrácel. Dojel 9 tesně
za Viktorem.

Před začátkem druhé rozjížďky se vítr roztáhl po celé ploše Mueggel see. Dan
odstartoval ze středu startovní linie. Podařilo se mu společně s Muller-Bolingem v průběhu
první stoupačky odskočit hlavnímu poli. V druhé stoupačce Dan poodjel i německému soupeři
a vyhrál. Viktor dojel 4. a Saša 8. Třetí byl Peter Schuman.

Ve třetí rozjížďce Dan zabil start, Saša s Viktorem odjeli pravé křídlo. Hlavní skupině
odjel Muller-Boling jedoucí konzervativně středem a točící změny. Viktor i Saša odváděli
skvělou práci na čele hlavní skupiny. Zato Dan nebyl schopen se propracovat skrz hlavní
skupinu, což vyvrcholilo zaseklou kosatkou při jedné z halz. Její uvolnění mu trvalo cca. 5min
– takže logicky poslední místo. Viktor po učebnicovém výkonu 2, Saša 4.

Na konci čtvrté rozjížďky se vítr ustálil na cca.3m/s s jednotlivými nárazy stoupajícími
k 6m/s. Dan, Viktor, Saša, a Hans-Peter Reichl vyjeli pravé křídlo a vyplatilo se. V tomto
pořadí točili horní bóji s 50-ti metrovým náskokem na hlavní pole. Bohužel ani jeden z této
čtveřice nezaregistroval vyvěšené zkrácení a všichni svorně zamířily ke špatné bóji ☺ Dojezd
do cíle se konal dle jazykových schopností a rychlosti rozpoznání že je něco špatně. Viktor 6,
, Saša 7, Dan 8, Peter 11. Rozjížďku opět vyhrál Muller-Boling
Po prvním dni byl Viktor 5, Saša 6, Dan 8

3.5.2008
V sobotu polojasno, teplota přesahující 20°C, vítr od 1m/s. Dan ani sám netušil co
pronesl, když u snídaně zažertoval – dnes je můj den.

V slaboučkém větru Dan zvolil start o bóje a vyplatilo se. Na bóji se sjel s MullerBolingem a Peterem Schumanem. V průběhu zaďáku jim Boling odskočil a v druhé
stoupačce Dan poodjel Peterovi. Toto bylo i pořadí v cíli. Saša s Viktorem bojovali v hlavním
poli a nepodařilo se jim z něj vymanit. Viktor dojel 7, Saša 9.

V druhé rozjížďce se opět Danovi povedl start a v mírně sílícím větru poodjel
hlavnímu poli s Mathiasem Kortkem. Bohužel přeskakujícím větru na zaďáku plném halz se
neudržel a propadl do pole. Z opačného konce se po nepovedeném startu k němu
propracovával Viktor. Takže Viktor 4, Dan 6, Saša 9.

V třetí rozjížďce se Danovi podařil výtečně start. Držel konzervativně střed a postupně
se vzdaloval poli. Saša s Viktorem zabili start pod prámem a zvolily pravé křídlo, které je
vytáhlo na čelo pole. Bóji točil první Dan, za ním s mírným odstupem Muller-Boling, Saša a
Viktor. Toto pořadí bylo i na konci druhé stoupačky kromě Viktora, který se mírně propadl do

pole. Na konci závěrečného zaďáku s poryvem přejel Boling Dana a Sašu pohltilo rozjeté
pole. Tudíž Dan 2, Viktor 6, Saša 9.

Na poslední rozjížďku vítr přeskočil o 200° a pomalu začal zesilovat. Jinak jakoby se
opakovala první rozjížďka až na závěr kde Dan v průběhu druhé stoupačky odskočil
Bolingovi a tento náskok na závěrečném zaďáku již uhájil. Tj. Dan 1, Saša 6, Viktor 8.
Po druhém dni byl Dan 2, Viktor 6 a Saša 7.

4.5.2008
Jasno, slunečno, vítr v rozmezí 3-5m/s.
Dan a Saša svorně zabily start. Viktor odjel na čele pole. Co Dan na stoupačku najel,
na zaďák ztratil, Saša se marně snažil objet pole po křídle. Viktor po vyzrálém výkonu 4, Saša
7, Dan 9.

Po startu Dan poodjel na levé křídlo. Bohužel pro něj, naštěstí pro Sašu s Viktorem
poryv přišel na pravý střed. Saša i Viktor dokázali bojovat s čelem pole. Dan se marně snažil
něco vymyslet. Viktor 4, Saša 5, Dan 8.

V poslední rozjížďce Dan na startu zaregistroval změnu a jako jediná loď stačil přejet
startovní čáru. Tuto výhodu proměnil ve 100 metrový náskok po první stoupačce. Náskok již
nepustil a napravil si pověst dne tímto spektakulárním vítězstvím. Viktor dojel 6, Saša 7.
Zajímavostí
byli
plachty
fa.
Faber+Münker
používané
MullerBolingem(GER 99), základní karbonová
osnova měla hexagonální tvar, plachty byli
velmi lehké a neuvěřitelně rychlé na zadní /
zadoboční kursy i na stoupačku ve větru do
síly2m/s. Poté rychle ztrácely. Mám dojem
že jsem viděl první ze speciálů pro
paralympijské hry v čínském Quindau.

Celkově zvítězil Detlef Muller-Boling, druhý byl Mathias Kortoč, třetí Peter Schuman. Dan
byl 4, Viktor 6, Saša 8. Zajímavostí je že druhé až páté místo byli „nacpány“ ve 3 bodech.
o

