27. srpna 2006
David K ížek na lodi Atlantik FT v cíli
Po absolvování mimo ádn náro ných 2600 mil je David K ížek kone n v cíli. Z jeho tvá e
je možné íst únavu posledních dní, kdy závodníky hnala vp ed první podzimní bou e
severního Atlantiku.

David protnul cílovou áru v 01:33 místního asu. V kategorii Serie doplul na výborném
míst%, když se mu v posledních dnech poda)ilo p)edjet konkurent+. Historicky první ú ast
eských jachta)+ ve velkém oceánském závodu Classe Mini ozdobil skv%lým místem v
celkovém po)adí.
Nyní již sm%)uje jeho jachta Atlantik FT do p)ístavu Port Olona. Únava je vepsaná nejen v
Davidov% tvá)i, ale také v jeho pohybech a gestech. Více než 10 dní strávených na mo)i
vysálo z našeho jachta)e i ty nejskryt%jší rezervy sil.
Jaké byly poslední t)i dny závodu?
Poslední t)i dny byly nádherné. T)i dny vítr do zad, krásné surfování po vlnách, nádherný
zážitek. Již dv% noci jsem však tém%) nespal a doléhá na m% únava. Jsem š<astný, že jsem v
cíli.
Kde se podle tebe závod rozhodoval?
Závod se rozhodoval v bezv%t)í tlakové výše. Tam se utvo)ily ohromné rozdíly, které nebylo
již možné dohnat. Stál jsem dva dny tém%) na míst% a p)itom jsem vid%l, že ostatní lod%, které
plují nedaleko, se pohybují vp)ed. Tam jsem hodn% ztratil, i když jsem pak let%l vp)ed rychleji
než ostatní, nemohl jsem již nijak výrazn% svoji pozici vylepšit.

Celkové po)adí
T)ída Serie
1 Gérard Marin (E) Escar L'Escala-CN Llanca17 dní, 6 hod, 8 min, 40 sek
2 Francisco Lobato(P) BPI 17 dní,19 hod, 38 min, 22 sek
3 Hervé Piveteau ( Fr) Jules 17 dní, 21 hod, 00 min, 40 sek
15 David K)ížek Atlantik FT 19 dní, 06 hod, 51 min, 22 sek
T)ída Proto

1 Adrien Hardy ( Fr) Brossard 16 dní, 18 hod, 16 min, 58 sek
2 David Sineau (Fr) Bretagne Lapins 16 dní, 20 hod, 15 min, 56 sek
3 Andraž Mihelin (Slo) Adria Mobil Too 16 dní, 21 hod, 21 min, 9 sek

