Medaile pro tým ATLANTIK MINITRANSAT
V ned li 20.5. byly ve francouzském Douarnenez slavnostn vyhlášeny výsledky dvouposádkového
závodu Demi-Clé 2007. Pot šivou zprávou je, že posádka David K2ížek a Milan Hájek obsadila na lodi
CZE 516 - ATLANTIK FT výborné t2etí místo a získali tak historicky první medaili pro :eskou republiku
v této extrémní oceánské lodní t2íd . Také druhá naše posádka CZE 468 - CK FISCHER ve složení
Daniel Vodi>ka a Petr Sturc p2edvedli dobrý výkon a po taktickém záv ru dojeli na t2ináctém míst .
Závod byl odstartován p2ed Lorientem v Bretani a sešlo se zde 56 lodí. Z toho jelo 30 plachetnic
sériové t2ídy, kde startovaly i ob naše posádky. David K2ížek a Milan Hájek m li skv lý start a první
oto>ný bod to>ili na prvním míst . SvAj náskok pak postupn zvyšovali. Zhruba po dvaceti mílích p2ed
ostrovem Belle p2ed dalším oto>ným bodem však vítr zcela utichl a p2ední lod zAstaly stát. Pole
zezadu se dotáhlo a n které lod se pak protáhly podél pob2eží. David s Milanem pak na kurzu proti
v tru postupn op t stahovali náskok soupe2A až po devadesáti mílovém kurzu proti v tru dostoupali
k oto>nému majáku u Ille de Sein již na t2etím míst . Zde využili výhodného proudu a úsp šn propluli
jedním z nejnebezpe>n jších míst v Evrop . Mo2e zde bylo zna>n rozbou2ené. Dlouhé oceánské vlny
dosahovaly výšky až p2es p t metrA. Když se v m lkých vodách plných útesA p2idal proti vlnám proud
o rychlosti tém 2 dvou metrA za sekundu, mo2e doslova va2ilo a v ostrých vlnách ze všech stran se
tvo2ily veliké vodní víry. Poslední kurz byl již s v trem v zádech a vedl závodníky do cíle v zálivu v
Douarnenez. Zde posádka ATLANTIK FT ješt zvýšila náskok, ale první dv lod již nedostihla.
Pro tým ATLANTIK MINITRANSAT to znamená obrovský úsp ch. Závodníci se nyní vrátí po m síci na
pár dnA zp t domA a za>átkem >ervna se postaví na start dalšího závodu v naviga>n složitých vodách
Bretan . Vrcholem pak bude dvouposádkový závod Minifastnet, který zavede závodníky až k pob2eží
Irska a pak zp t do Bretan . Podstatné je, že úsp šným dokon>ením závodu Demi-Clé, potvrdil David
K2ížek kvalifikaci na legendární sólový závod Minitransat, který bude odstartován 16. zá2í v La Rochelle
a po krátké zastávce na ostrov Madeira bude pokra>ovat až do cíle v Bahia de Salvador v Brazílii.
Celkové výsledky 160 námo2ních mil dlouhého závodu Demi-Clé:
1. NED 589 - KLM - Koen van Esch a Pim Schulp
2. FRA 460 – KPMG - Elodie Riou a Averam Olivier
3. CZE 516 - ATLANTIK FT - David K2ížek a Milan Hájek (Yacht club RODOP)
13. CZE 468 - CK FISCHER - Daniel Vodi>ka a Petr Sturc (Yacht club RODOP)
(Více fotografií i v tiskové kvalit najdete v sekci „Media“, na stránkách www.minitransat.cz )
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