Poslední pohárové závody
7.-8.9.2013, Borůvková regata, Lipno nad Vltavou
14.-15.9.2013, Kiss my RS, Brněnská přehrada

Vážení příznivci lodní třídy RS Feva,
přinášíme Vám zprávu o posledních dvou pohárových závodech
v sezóně 2013.
Borůvková regata – tradiční závod, který ve své dlouhé historii letos
poprvé hostil pohárový závod lodní třídy RS Feva. Pro Borůvkovou
regatu to bylo její „poprvé“, pro RS Feva byl však tento závod rekordním
v počtu posádek. RS Feva byla v počtu 44 závodníků ( 22 lodí ) a stala
se tak (počtem závodníků) nejpočetněji zastoupenou třídou vůbec.
Předpověď na víkend nebyla pro jachtaře vůbec příznivá – slunce a vítr
žádný. V sobotu se tedy začalo závodit až v podvečer. Za slábnoucího
východního větru závodníci odplachtili tři rozjížďky, ve kterých bylo
možné sledovat doslova match racingové souboje posádek Brabec-Brož
a Staňková-Piklová. V tak početném poli si však každý mohl najít svého
soupeře a tak byli všichni závodníci spokojení. V neděli byly větrné
podmínky zdánlivě příznivější, ale i přes velkou snahu závodní komise
se podařilo odstartovat pouze dvě rozjížďky, z nichž jedna musela být
přerušena. Víkend plný slunce ukončil hegemonii posádky Brabec-Brož
a vítězství brala po zasloužené bitvě Nikol Staňková s Verčou Piklovou.
Kiss my RS – závěrečný závod republikového poháru, hostila Brněnská
přehrada, kam se sjelo 11 posádek, aby se pokusily zvrátit výsledek
Pohárové soutěže ve svůj prospěch. Závod byl poznamenán vysokou
nemocností a tak z plánovaných sedmnácti dorazila pouze „jedenáctka
statečných“, které pravděpodobně zlákala předpověď počasí. Sobota
přivítala závodníky deštěm a středním větrem. Když však posádky
vyplouvaly na vodu, bylo už všem jasné, že na Brněnské přehradě bude
viděno nevídané. A… opravdu….vítr, který dosahoval rychlosti až 15 m/s
a v průměru 11 m/s, dal možnost „11 statečným…“ okusit ten správný
jachting. Jednalo se o patrně největrnější závod v historii přehrady .
Fevy po vodě jen létaly a občas připomínaly spíše motorové čluny na
Baltském moři. Komise odstartovala 6 dlouhých rozjížděk, ve kterých se
snad nenašel nikdo, kdo by neokusil teplotu vody v Brněnské přehradě.
Po šestihodinovém klání bylo definitivně rozhodnuto o vítězi letošního
Poháru ČR, neboť v neděli se na Brněnské přehradě již neobjevila ani
vlnka.
Letošní Pohárová soutěž, je tedy u konce, ale na příští rok jsou
vyjednány větší vody a my se na ně můžeme těšit.

Výsledky Borůvkové regaty:
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=131333&sezona=2013&lod_t=45&nazev_lt=RS%20Feva

Výsledky Kiss my RS:
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=132144&sezona=2013&lod_t=45&nazev_lt=RS%20Feva

Výsledky Poháru ČR:
http://rsfeva.4sail.cz/Resault.aspx

Za RS Feva Václav Brabec 14.11.2013

Stupně vítězů - Borůvková regata

Start rozjížďky – Borůvková regata

