19. dubna
Poslední p ípravy na kvalifika ní plavbu
Tým Atlantik minitransat nyní pracuje na posledních p ípravách p ed kvalifika ní sólovou
plavbou dlouhou 1000 námo ních mil. D#ležitá bude meteo situace na trase.

P íprava na plavbu z chorvatské maríny Kremik do francouzského p ístavu Port Camargue
musí být mimo ádn# precizní. Pravidla t ídy Transat 6,50 dovolují b#hem celé, více než 1000
mil dlouhé plavby jen jednu jedinou zastávku a ta nesmí být delší než 8 hodin. Lod# tedy
musí být ve vynikajícím technickém stavu, každá chyba m.že celou plavbu zhatit.
Stejnou pozornost je nutné v#novat i zásobování potravinami. Na palub# je možné jen
oh ívání vody v zav#šeném va i1i, na kuliná ství není místo. Proto p.jde p edevším o
dehydrovanou stravu, sušené maso Indiana Jerky, pot ebné vitamíny a minerály z produkce
fimy Pharma Nord. D.ležitou sou1ástí zásob budou i sušené ovoce, o echy nebo 1okolády. To
vše p i náro1ných plavbách pomáhá. Vodu poveze každá lo6 v plastových láhvích, v p esn#
rozpo1ítaném množství.
Dále je zapot ebí vézt na palub# p esné množství benzínu pro generátor Honda, který má za
úkol vyrobit elektrickou energii na pokrytí spot eby autopilota, naviga1ních sv#tel a
naviga1ních p ístroj.. I zde musí být vše p esn# spo1ítané. Každé kilo navíc zbyte1n# zat#žuje
lo6, která pak pluje pomaleji.
Velmi d.ležitou funkci bude b#hem plavby plnit podp.rný meteorologický tým, jenž bude
pr.b#žn# p ipravovat informace pro závodníky a s p edstihem je varovat p ed p ípadnými
bou emi. První 1ást plavby bude možné naplánovat tak, aby závodníci vypluli do ideálního
po1así, které je požene vst íc cíli. Ve zbývajících dvou t etinách plavby již si nebudou moci
vybírat a bude tedy nutné se s podmínkami poprat. Stále je možné o1ekávat v západní 1ásti
St edomo í p íchod posledních silných bou í, v Lyonském zálivu pak mimo ádn# silný a
nebezpe1ný vítr zvaný mistrál, jenž bude foukat závodník.m p ímo do úst.
K p ekonání celé vzdálenosti je t eba po1ítat se 14 dny. Znamená to tedy 14 dní osamoceného
boje se sušenou stravou a nep ízní po1así.

Trasa plavby schválená asociací Classe Mini:
Start Marína Kremik (Chorvatsko)
Oto1né body Santa Maria di Leuca (jihovýchodní cíp Itálie)
Messina (nebezpe1ný pr.liv mezi Itálií a Sicílií se silnými proudy)
Ile de la Giraglia (ostrov na severu Korsiky)

Cíl Port Camargue
Celková délka 1200 námo ních mil ( 2037 km)

