ZÁVĚR SEZÓNY

Vážení příznivci lodní třídy RS Feva.
V úvodu této zprávy bych Vám rád poděkoval za podporu, kterou nám
česká jachtařská veřejnost věnovala. Zlým jazykům bych rád vzkázal,
aby přehodnotili své názory a uznali, že RS Feva velkou dámou, která
bude hrát ještě velkou hru. Přinášíme Vám poslední letošní tiskovou
zprávu.
Match racingové soustředění, konané v Lipně nad Vltavou proběhlo
podle očekávání. A nejen match race byl náplní víkendu. Závodníci RS
Feva, mohli vyzkoušet i jiné lodě z rodiny RS. Víkend prověřil znalosti
pravidel i precinznost vedení lodě a po víkendu byli účastníci připraveni
zúčastnit se Match racingu pod Vyšehradem o druhém listopadovém
víkendu.
Předposlední „malý“ (3C) pohárový závod, Memoriál Bürgermeistera,
pořádaný Českým Yacht Klubem, prověřil spíše než nervy závodníků
nervy rozhodčích. V sobotu, kdy po celé republice vál silný východní vítr
se na Vltavě neukázaly ani jeho náznaky a proto se podařilo v sobotu
odjet, přes mnoho pokusů, pouze jednu rozjížďku. Opakem tomu byla
neděle, nikde nefoukalo, jen na Vltavě ano. Slabý, ale stabilní vítr o síle
4 m/s dovolil týmů rozhodčích odjet tři poměrně slušné rozjížďky. Po
nevydařeném úvodu kdy posádka Brož-Wisinger byla diskvalifikována,
za nepovolený pohon, byl v další 3 rozjížďkách bezkonkurenční. Bodová
matematika však ukázala na vítěznou posádku Jarošová-Pourová.
Zatímco v Praze na Vltavě závodilo 8 posádek, na přeboru Plzeňského
kraje na Boleveckém rybníku, závodilo 5 posádek. Vítr však dovolil
pouze jednu rozjížďku.
V dalším víkendu proběhl na Vltavě tradiční 69.Primátorský štít. Větrné
podmínky dovolily uskutečnit pouze 3 rozjížďky. Na vyhlášení výsledků
to však stačilo.
Na Boleveckém rybníku, se znovu sešlo 5 posádek, aby se pokusily
odjet přebor. Povedlo se a mohli jsme vyhlásit Přeborníka Plzeňského
kraje - („barevnou“) posádku Červený-Černý.
Předposlední říjnový víkend, se závodilo o tradiční Modrou stuhu Vltavy.
I tentokrát se sešlo 5 posádek.

PODZIMNÍ SVEZENÍ – MATCH RACE
Na Vltavě pod Vyšehradem, o druhém listopadovém víkendu, jste mohli
zahlédnout pouze dvě lodě na vodě. Přesto však závodilo úctyhodných
12 týmů. V sobotu střední vítr dovolil pouze o něco méně než polovinu
rozjížděk základní části, ale všichni byli spokojení. Sluníčko, pohodová
atmosféra a bezvadné on-line komentování soubojů závodníky bylo
neocenitelné. V neděli dopoledne bylo dokončeno 59 soubojů. Na ten
nejočekávanější souboj mezi posádkou Keblová-Teubnerová ( Mistři ČR
v teamracingu na Optimistech ) a posádkou Brabec-Koštýř, však
nedošlo. Po 59 odjetých soubojích zvítězila posádka Brabec-Koštýř před
posádkou Keblová-Teubnerová a třetí skončila mezinárodní posádka
Burska-Raspond.
Byl to neuvěřitelný rok plný rekordů i zážitků a my věříme, že RS Feva, si
získá postavení mezi mláděžnickými třídami a příští rok bude zase o
něco lepší ona i my.
Za RS Feva Václav Brabec 14.11.2013

Start 1.rozjížďky, v pozadí Vyšehrad – Memoriál A.Bürgermeistera

Podzimní souboje na Vltavě – Podzimní svezení, Match race

Všichni účastníci Podzimního svezení, zvláštní poděkování však patří
rozhodčím (M.Soušek,M.Burdová,B.Nápravníková)
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