Český pohár v kiteboardingu 2013 - slalom race

Konání závodu: Yacht Club Dyje, Pavlov, Vodní nádrž Nové Mlýny ve dnech 20. - 21. 4. 2013
Organizátoři: Yacht Club Dyje, Funky Fresh Sports Club, Sportovní klub Kite Akademie
Garanti závodu: ČKF, IKA, VZS
Ředitel závodu: Jiří Krabička
Rozhodčí: Kamil Peterek, Viktor Pelech, Kateřina Nedbalcová, Svatava Poláková

První závod Českého poháru v kiteboardingu pro rok 2013 proběhl tento víkend, tj 20. - 21. 4. , na třetí
Novomlýnské nádrži, v areálu Yacht Clubu Dyje v Pavlově. Vypsán byl poprvé v Čechách v disciplíně
slalom race a jeho výsledky se započítávají do bodování ČKF a IKA.
Závody byly organizovány pod hlavičkou České kitové federace a již tradičně se na organizaci
podílely kluby Funky Fresh a Kite Akademie. Nově, jako spoluorganizátor, poskytl místní YC
Dyje zázemí, kvalifikovaný realizační tým i areál vodních sportů, kde se závod konal.
O bezpečnost celého klání se starala skupina VZS , která pohotově poskytla asistenci kiterům v nouzi.
Celá akce pak byla zároveň součástí Pálavského Kite Festu, jehož pořadatelé a vystavovatelé
podpořili závod nejen propagačně, ale i finančně, za což jim patří velké díky!

Pálavský Kite Fest

Pálavský Kite Fest

V sobotu od rána začala registrace do závodu a zapsáno bylo šestnáct statečných. Taková účast slibovala
zajímavou bitvu, ale, jak se později ukázalo, podmínky, vybavení a odhodlání pustily do boje jen zlomek
z přihlášených. Hned po registraci proběhl meeting závodníků s ředitelem závodu a závodní komisí, na němž
byla představena trať a ujasněna pravidla.
Před jedenáctou hodinou byly bóje na místě, vítr vypadal slibně, závod mohl začít. Byl rozvržen na 6
rozjížděk a už od začátku bylo jasné, že ne úplně stálý severovýchodní vítr bude písemkou pro twintipy a
menší draky. Síla větru zpočátku kolísala mezi osmi a deseti uzly. Závodní komise hodila kotvu na startovní
a cílové čáře a odstartovala první rozjížďku…

Start/cíl

První bóje

Slalomová trať byla postavena na dvě bóje a startovní loď. Vyhlášena byla na dvě kola s možností
zkrácení na kolo jedno v případě nepříznivého větru, což nakonec nebylo třeba. S ohledem na postavení tratě
a severovýchodní směr větru se dostali do velké výhody ti, kteří ve startovní sekvenci dokázali nastoupat na
návětrnou startovní bóji a dostat se tak na čistý vítr.

Katka Nedbalcová a Kamil Peterek na startovní lodi

Točka kolem první bóje

Před hodinovou pauzou se odjely 4 rozjížďky. Všechny měly velice podobný průběh při větru zhruba 8 - 10
uzlů, místy zesilujícím na 10 - 13 uzlů. Závodní pole naprosto ovládly raceboardy Michala Diviše a Milo
Chalupníka, které v kombinaci se 17ti, respektive 19ti metrovými kity nedávaly zbytku startovního pole
příliš šancí. Aby z čela závodu byla „two men show“ dovolil i třetí příčky atakující Filip Ševčík, pro něhož
byl závod ve znamení ladění vybavení. Big respect pak Marku Vlachovi, který dokázal špici závodního pole
pronásledovat na klasickém twintipu se čtrnáctimetrovým kitem. I s tímto „handicapem“ dokázal odjet
polovinu rozjížděk a uvelebit se na čtvrtém místě.

Stoupačka na první bóji

Marek Vlach

Po přestávce byly před závodníky ještě dvě poslední rozjížďky. Vítr se stočil o několik stupňů
k východu, byla tedy posunuta první bóje a za již stálých 10 uzlů odstartovala druhá část závodu. Kromě již
zmíněné čtveřice bojující o příčky se i tady zapojili do bojů Lukáš Ruml, Marian Kovařík a Honza Novotný,
vedoucí dvojici Diviš - Chalupník ale už ohrozit nikdo nemohl.

Michal Diviš v cíli

Milo Chalupník na druhé pozici v závěrečné rozjížďce

Milo Chalupník big air 

Honza Novotný

Ze 16ti přihlášených závodníků se nakonec na bodované příčky probojovalo sedm z nich, kteří
dokončili alespoň jednu rozjížďku. Zbytek startovního pole buď vůbec do závodu nenastoupil nebo
nedokončil ani jeden heat.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na závodech podíleli, podpořili ho a především těm,
kteří se rozhodli jej odjet! Těšíme se na další setkání na příští session!
Celkové výsledky:
1. Michal Diviš
(Ozone, RRD)
2. Milo Chalupník (Ozone, RRD)
3. Filip Ševčík
(Ozone, Mystic)
4. Marek Vlach
(Nobile)
5. Lukáš Ruml
6. Marian Kovařík
7. Jan Novotný
8. - 16.
- Jan Vyskup
- Leopold Trdý
- Tomáš Trnka
- Lukáš Malý
- Zdeněk Kašpar
- Michal Rábek
- Jan Chasák
- Radek Prejda
- Ivana Novotná

Počet bodů
4
7
28
28
41
54
55
68

Organizátoři závodu

Sponzoři závodu

Garanti závodu

Z řad vystavovatelů a organizátorů Pálavského Kite Festu děkujeme za podporu značkám

