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36 místo   92 lodí
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Do dějiště letošního mistrovství světa ve třídě FD jsme se vydali v pátek 
31.7. na noc a měli před sebou necelých 900 km. Cesta proběhla absolutně bez 
problémů a na místo jsme dorazili v brzkých ranních hodinách. Po postavení 
stanu a krátkém odpočinku nás čekala obvyklá peripetie s měřením lodí. Při 
naší loňské účasti na Vintage games jsme totiž odevzdali veškeré doklady od 
lodi měřiči třídy a neměli jsme nic v ruce. Naštěstí hlavní sekretář 
mezinárodní asociace FD vše přivezla i se správným vlastníkem lodi ( Zanker 
Zbyněk ).
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Potom už vše, až na drobnosti 
( značky na novém stěžni, stržení 
reklamy atd. ), proběhlo v 
pořádku. Následovala prezentace, 
při které jsme obdrželi veškeré 
propozice včetně samolepky 
sponzora s číslem, které bylo 
důležité pro nasazení do skupin 
na první dvě rozjížďky 
kvalifikace. Nakonec se 
prezentovalo 92 lodí, které byly 
rozděleny do dvou skupin po 46 
lodích.
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V tomto složení se v neděli 2.8. odjely první dvě kvalifikační jízdy za 
slušného větru 5-8 m/s. S ohledem na to, že jsme neměli ponětí o tom, 
jak máme rychlou loď, jsme se rozhodli startovat levobokem od lodě 
rozhodčích, abychom měli manévrovací prostor a mohli jet na čistém 
větru. Tato taktika se nakonec ukázala jako dobrý tah, neboť v obou 
jízdách přišla i změna z prava. První stoupačky vyšly přímo ukázkově a 
na jedničce jsme byli 5 a ve druhé rozjížďce dokonce 2. V následujících 
bočních kurzech však začalo naše největší trápení. Raumy byly velice 
ostré a náš nový a nevyzkoušený spinakr na to není stavěný. Nakonec 
z toho byly dojezdy 14 a 18 a po prvním dni a sečtení obou skupin jsme 
figurovali na 33 místě.
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Na další dvě rozjížďky se již skupiny určovaly dle předem daného 
klíče a dle pořadí po prvním dni. Znamená to, že se ve stejné skupině 
nemohly potkat první dvě posádky atd. V pondělí vítr velice zeslábl na 
cca 3-5 m/s. Na základě úspěchů při startech první den jsme zvolili 
stejnou taktiku. V tomto slabším větru se pak již velmi projevovala malá 
stoupavost naší lodě, tak jsme po 3 rozjížďce posouvali stěžeň dozadu. 
Byla to docela story, neboť musel Zbyněk rozplést výtah na kosatku a 
znovu ho provizorně zaplést. To celé dokonce 3x, než jsme trefili 
správnou délku. Celá tato anabáze se nakonec jevila jako správná a již 
jsme byli srovnatelní s ostatními. Jen ten vítr byl na nás opravdu moc 
slabý. I přes naše dojezdy 23 a 19 jsme se v celkovém pořadí posunuli na 
29 místo.
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V úterý byl volný den, závodilo se opět ve středu. Vítr ještě více zeslábl, 
tak jsme naše účinkování neviděli zrovna růžově. Opak však byl pravdou a 
naše 11 místo v páté rozjížďce ( jelo se 6 kvalifikačních a jedna se škrtala ) 
nám zajistilo účast ve zlaté finálové skupině. Ve druhé jsme pak dojeli 22 a 
z celkového 32 místa postoupili. Ve finálových jízdách se k ještě slabšímu 
větru přidala i má neschopnost dobře odstartovat a dojezd tomu také 
odpovídal. ( 33, 41 ). Znamenalo to propad na 34. místo.
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Na pátek byla naplánována poslední rozjížďka, která byla nakonec 
odstartována a po odjetí celého kola pro úplné bezvětří přerušena. Většina 
lodí ze stříbrné skupiny a několik lodí ze zlaté, včetně nás, se vydalo na 
břeh s mylným dojmem o posledním možném startu. Vítr se však 
znenadání zvedl na solidních cca 7 m/s. Tak jsme to otočili a s vědomím, že 
buď stihneme nebo ne, jsme opět vyrazili na start. Vyzývací znamení se 
střílelo v okamžiku, kdy jsme měli na start cca 100 m. Vše bylo OK. Jenže 
již při startu vítr opět zeslábl a začaly se dít divy. Přeskočení o 120 stupňů 
nebylo ojedinělé a když jsme z cca 15 místa na jedničce točili trojku 
předposlední ( vítr několikrát lehl a zase trochu fouklo ze zadu ), mé nervy 
to nevydržely a po dohodě se Zbyňkem jsme odjeli na břeh. Nakonec z toho 
všeho bylo celkové 36 místo.
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V naší posádce bylo cítit zklamání. Posledních 14 dní před odjezdem 
Zbyněk cedil krev. Dennodenně v práci a po večerech okovával nový 
carbonový stěžeň, od kterého jsme si hodně slibovali. Navíc jsme poprvé 
závodili na úplně nových plachtách a naše očekávání byla jistě vyšší. 
Nakonec si ale myslím, že výsledek nebyl zase tak špatný. Budeme se nyní 
připravovat na příští rok, kdy se pojede MS v Rumunském Konstance.

        Zapsal  Petr  Storch

Gratulace k úspěchu na MS, dobrý vítr do plachet v dalších závodech a 
poděkování za reprezentaci jachtařského klubu a celé SK Mondi Packaging 
Štětí.

        Petr Müller - předseda
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