Pornichet Select 6,50
Pornichet Select byl pro tým Atlantik minitransat prvním závodem sezóny a nebyl to
zrovna závod snadný. Silný vítr a dlouhá tra m ly na sv domí tém ! 20% jachet,
které odstoupily.
Závod startující z Pornichetu se jel ve vodách Biskajského zálivu, který dokáže ukázat
jachta!*m i svou odvrácenou tvá!. Vítr b hem závodu zesiloval až na 35 uzl* (tém !
70 km/h). Silný vítr a vysoké vlny vy2erpaly nejen startující jachta!e, ale i jejich lod .
Do cíle nedoplulo 19 startujících jachet. Dv z nich skon2ily na útesech. Jen 7 mil (15
km) od cíle najela na skály u pob!eží první z nich. Po!adatel*m se však poda!ilo
jachtu vyprostit a zachránit. Druhé ztroskotání bylo však mnohem dramati2t jší.
V silném v tru, vysokých vlnách, tmavé noci a dešti usnul jeden ze závodník* na pár
minut za kormidlem a probudil ho až náraz na útesy. Záchranná akce nebyla nijak
snadná, ve vlnách nebylo možné se k lodi, kterou vlny drtily o útesy obepínající
neobydlený ostr*vek Houat bezpe2n p!iblížit. Záchrana tak p!išla až v prvních
ranních hodinách po rozb!esku. Jachtu se však již vyprostit nepoda!ilo.
CK Fischer v Pornichet Select
Do závodu odstartovala z našich lodí jen CZE 468 - CK Fischer, CZE 516 - Atlantik FT
se nepoda!ilo kv*li vysokému po2tu startujících do závodu nastoupit. Daniel Vodi2ka
neodstartoval nejlépe, ale postupn se propracovával dop!edu. První noc závodu
pluly jachty ve slabém v tru s genakery p!es Biskajský záliv k oto2nému bodu
nedaleko La Rochelle. Zde se obrátily zp t k severozápadu, tedy p!ímo proti v tru.
Vítr postupn sílil a p!i plavb na sever se startovní pole stále více trhalo. CK Fischer
nezvolila extrémní variantu co nejdále na mo!i, ale držela se více u pob!eží,
p!edevším v první fázi druhé noci závodu.
Ve stále sílícím v tru CK Fischer mí!ila více na západ. Vítr se stá2el a díky západní
variant trasy nemusel Daniel Vodi2ka ve v tru o rychlosti 35 uzl* tak ost!e stoupat,
mohl tedy plout rychleji. U nejsevern jšího bodu celého závodu, ostrova Groix, se
v kategorii sériových jachet propracovala CK Fischer na 22. místo a tuto p!í2ku,
v p!icházejícím dešti a sílícím v tru, až do cíle ve 03:06:30 t!etí noci závodu uhájila.
Rozdíl v cíli mezi první a druhou lodí celkového po!adí byl po 330 mílích závodu jen
22 sekund.
Fakta o závodu
Délka závodu - 330 mil.
Po2et startujících jachet v obou kategoriích – 70.
Po!adí na prvních t!ech místech v jednotlivých kategoriích
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