3. Kv tna
Kvalifika ní plavba za ala
Ob jachty týmu Atlantik minitransat dnes vypluly na svou kvalifika ní plavbu. P ed p íd mi
je více než 1200 mil (2000 km) St edozemního mo e.
Dnes ve 11:00 hodin vypluly ob jachty týmu Atlantik minitransat z Maríny Kremik. Ob
lod byly vytaženy na mo%e, protože své p%ív sné motory Honda si na dlouhou plavbu sebou
neberou. Motory by zabíraly zbyte)n mnoho místa a navíc jde i o nadbyte)né kilogramy.
P%edpov , po)así pro první dny není nejlepší, ale naše závodníky již tla)í )as
Poslední p%ípravy na plavbu nebyly snadné. Bylo zapot%ebí p%ekontrolovat vše na lodích.
Všechny systémy musí pracovat bezchybn , všechna lana musí být ve 100% stavu, povolený
šroubek m2že být p%í)inou neúsp chu, stejn tak jako i docházející baterie ve svítiln . Vše
musí být p%ipraveno tak, aby oba závodníci byly na svých lodích absolutn sob sta)ní.
Na lodích jsou zásoby dehydrované stravy na celou dobu plavby, kterou si budou jachta%i na
palub zalévat na va%i)i oh%átou vodou. Stravu dopl6ují vitamínové a minerální dopl6ky, které
budou závodníky udržovat v optimální kondici. Zásoby vody jsou p%esn spo)ítané na celou
dobu plavby.
P%ed startem plavby byly podrobeny pe)livé kontrole všechny plachty a všechna lana. Vše co
bylo zapot%ebí opravit, bylo opraveno. Na palub nez2stává nic, co by nebylo na plavbu
pot%eba, na závodní lodi je každé kilo znát.
Na zajišt ní meteorologických informací b hem plavby bude pracovat podp2rný meteo tým
ve složení Doc.RNDr. Josef Brechler CSc a ing. Petr Ondrá)ek CSc. Meteo tým bude
shromaž,ovat a analyzovat p%edpov di po)así a závodník2m posílat již p%ipravené
p%edpov di „na míru“, které unaveným jachta%2m usnadní rozhodování. P%ípadné výrazné
zhoršení po)así jim bude ohlášeno s p%edstihem.
Nyní je již vše pouze na závodnících, úsp ch už je jen v jejich rukou. Celý realiza)ní tým jim
drží palce.

Trasa plavby schválená asociací Classe Mini
Start Marína Kremik (Chorvatsko)
Oto)né body Santa Maria di Leuca (jihovýchodní cíp Itálie)
Messina (nebezpe)ný pr2liv mezi Itálií a Sicílií se silnými proudy)
Ile de la Giraglia ( ostrov na severu Korziky)

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

