Český jachtař David Křížek na lodi Atlantik FT vybojoval skvělé 3. místo v závodě Transat
6.50
První český jachtař David Křížek zvládl nejobtížnější závod přes Atlantik ve skvělém tempu a obsadil
tak celkově 3. místo v kategorii sériových lodí. V první etapě závodu, jež vedla z francouzského La
Rochelle na Madeiru, obsadil 4. místo. Druhá etapa vedla z Madeiry přes pás rovníkových tišin až do
brazilského města Salvador de Bahia a měřila 3100 nm. Do cíle David Křížek na lodi ALTANTIK FT
dorazil dnes odpoledne na 3. místě. Součet časů obou etap mu pak vynesl 3. místo celkově. Letos se
konal jubilejní třicátý ročník závodu Transat 6.50, a poprvé s českou účastí. David Křížek svým
výkonem šokoval nejen pořadatele, ale i zbytek odborné veřejnosti a proslavil český námořní jachting
na světové úrovni. Těžko jeho výkon srovnat s nějakým jiným sportem. Na své 6,5 metru dlouhé lodi
překonal v sólové plavbě Atlantik v čase 20 dní 4 hodiny 29 minut a pokořil desítky soupeřů nejen ve
své kategorii sériových lodí, ale i většina prototypů zůstala daleko za ním. Na své cestě překonal
obávané rovníkové tišiny, kde se počasí mění každým okamžikem a pak jel přes 1000 nm na
stoupačku až do cíle. Až na jeden problém s uchycením ráhna, který David dokázal opravit, byla loď
ATLANTIK FT v naprostém pořádku. Skvělá příprava lodě a Davidovo maximální nasazení stojí za tím,
že si první český jachtař odváží z nejtěžšího závodu osamělých mořeplavců bronzovou medaili.
Celkové pořadí třicátého ročníku závodu Transat 6.50 – při započtení obou etap
(kategorie Serie)
1
Hervé Piveteau (Jules-imprimerie cartoffset)
2
Stéphane le Diraison (Cultisol – institut curie)
3
David Křížek (ATLANTIK FT)
Pořadí v cíli první etapy závodu Transat 6.50 (kategorie Serie):
1
Stéphane le Diraison (Cultisol – institut curie) 6 dní, 10 hodin, 18 minut
2
Jean-Francois Quelen (Galanz) 6 dní, 12 hodin, 54 minut
3
Vincent Bernard (Masco Bay) 6 dní, 12 hodin, 59 minut
4
David Křížek (ATLANTIK FT) 6 dní, 13 hodin, 46 minut
Pořadí v cíli druhé etapy závodu Transat 6.50 (kategorie Serie):
1
Hervé Piveteau (Jules-imprimerie cartoffset)
19 dní, 14 hodin, 39 minut
2
Gérard Julia Marin (C.n. Ilanca) 20 dní, 0 hodin, 47 minut
3
David Křížek (ATLANTIK FT) 20 dní, 4 hodiny, 29 minut
4
Stéphane le Diraison (Cultisol – institut curie) 20 dní, 6 hodin, 16 minut
Kompletní výsledky najdete na http://www.transat650.org/classements/etape-2.htm
Důležité informace pro média:
V případě zájmu o kontakt s Davidem Křížkem mne prosím kontaktujte na 603 920 777 (Jan Langšádl
media@minitransat.cz).
Předpokládám, že David bude k dispozici částečně dnes a pak od soboty 27. 10. Zpět do ČR se navrací
až 18. 11. 2007.
Fotografie ze závodu v tiskové kvalitě najdete 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
celkem se závodu účastní 89 lodí
závodí se ve dvou kategoriích: Sériově vyráběné (kategorie Davida Křížka) 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
Odborné ohlasy:
David se zapsal nesmazatelně do dějin Českého jachtingu. Jeho výsledek v tak náročném závodě přes
Atlantik, jakým je Transat 6,50 je pro všechny české jachtaře stejně významný jako olympijská
medaile. Uznání však zaslouží nejen Davidův obdivuhodný sportovní výkon, ale i způsob jakým tak
náročný, několikaletý projekt připravil, jak ho dokázal zrealizovat a nakonec skvěle završit. Jménem
Českého svazu jachtingu Davidovi gratuluji a přeji mu mnoho štěstí a dalších úspěchů jak ve
sportovním, tak osobním životě.
Karel Bauer
Předseda ČSJ
Každý kdo zná Davida ví, že je tak trochu blázen a tak když se mi poprvé zmínil o jeho nápadu
zúčastnit se závodu Minitransat, přiznám se, moc jsem nevěřila, že se mu podaří sehnat dostatek
financí a jeho plán realizovat. Zhruba před rokem , kdy tempo jeho příprav nabíralo obrátek, jsem
však pochopila, že vše myslí vážně. Začala jsem věřit, že se na závod dobře připraví a že bude bojovat
o přední místa, což se taky stalo! Davide, moc gratuluji, je to jeden z největších úspěchů českého
námořního jachtingu!
Lenka Šmídová
Stříbrná na OH Atény - jachting
Jan Langšádl
PR manažer
GSM: +420 603 920 777
Fax: +420 233 321 952
e-mail: media@minitransat.cz
www.minitransat.cz

