Spurt Davida Křížka za medailemi
23.9.2007
David Křížek na lodi Atlantik FT, je šestý den na trase první etapy závodu Transat 6.50. V drsných
podmínkách nejdříve Biskajského zálivu a pak na širém Atlantiku, se takřka beze spánku probíjí první
český účastník startovním polem čítajícím 43 závodníků a 24 hodin před dojezdem do cíle je na
skvělém třetím místě. David Křížek, přesto že je v této závodní kategorii naprostým nováčkem,
dokazuje že je jedním z nejlepších jachtařů v celém startovním poli. Skvěle mu vychází taktika, kterou
před závodem zvolil a je vidět, že nemalé investice do meteorologické přípravy se vyplácejí.
David Křížek za sebou nechává nejen většinu lodí ve své kategorii, ale také celkem 19 prototypů se
musí dívat lodi Atlantik FT na záď, pokud na ni vůbec dohlédnou.
Důležité informace pro média:
Dojezd Davida Křížka do cíle se očekává v pondělí 24.9. okolo desáté hodiny večer.
V úterý 24.9. dopoledne by měl být k dispozici pro telefonáty a rozhovory (prosím domluvte se
předem na níže uvedených kontaktech ohledně požadovaného termínu na telefonický rozhovor).
Fotografie ze startu v La Rochelle jsou na http://www.minitransat.cz/fotogalerie.php
Informace o projektu: media@minitransat.cz / www.minitransat.cz
Transat 6.50 ve zkratce:
- jednoposádkový závod na 6,5 m dlouhých lodích
- David Křížek (Atlantik FT) je prvním Čechem, který se do závodu kvalifikoval
- závodníci nemají možnost v průběhu závodu komunikovat s týmem a nemohou přijímat žádné
meteorologické zprávy
- celkem se závodu účastní 89 lodí
- závodí se ve dvou kategoriích: Sériově vyráběné lodě a Prototypy
- letos se jede třicátý ročník závodu
Trasa závodu:
1. etapa:
La Rochelle (Francie) – Funchal (Madeira, Portugalsko) celkem 1100 nm
2. etapa:
Funchal (Madeira, Portugalsko) – Salvador de Bahia (Brazílie) celkem
3100 nm (start druhé etapy je plánován na 6.10. 2007 a nejrychlejší závodníci by měli
být u Brazilských břehů okolo 25.10. 2007)
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