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Souboj s bouří při
Velikonoční regatě
Letošní ročník Velikonoční regaty s sebou přinesl souboj s bouří, která se přes
Jadran přesouvala na východ. Při dojezdu do Dubrovníku byly některé posádky
na pokraji sil. Počasí tentokrát nedalo nic zadarmo.
Text: Jan Koukal | Foto: Autor
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očasí na startu před
Murterem ničím
nenasvědčovalo tomu,
co mělo přijít. Startovalo
se za slabého
severozápadního větru
a velké lodě měly mnohdy co dělat, aby
přestoupaly startovní čáru. Po drobných
problémech některých posádek
s obratem na návětrné bóji šly nahoru
spinakery. Vítr pomalu sílil k 10 uzlům
a na řadě byla první taktická
rozhodnutí.
Většina startovního pole zamířila
na otevřené moře, některé týmy zvolily
průliv mezi Žirje a Kakanem, dostalo
se však i na nejkratší trasu úzkým
Český sledovací systém SeeSea zatraktivnil
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regatu pro diváky doma.
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Regatu letos provázelo nehezké počasí.

průlivem mezi Kakanem a Kaprijí
a dokonce se našla i dvojice lodí,
které si vybraly cestu mezi Kaprijí
a Zmajanem. Posledně jmenovaná
volba se ukázala být nejméně výhodná.
Nejlépe na tom byly týmy v silnějším
větru na otevřeném moři. Smůlu měla
jachta Schicky Micky vedená Pepou
Bučilem. Na západě Žirje jí ve větru
o rychlosti 13 uzlů vypochodoval
spinaker z lemů a rozsah poškození
byl takový, že si s ním nedokázal
poradit ani zkušený sailmaker Josef
Ovčička, majitel firmy O Sails.
Mezi Visem a Hvarem již byla jasně
zformovaná vedoucí skupina, ve které
pluly jachty Evžena Korbela Iva Mareše,
Dana Melichara, Jana Peroutky a Mirka
Théra. Všechny lodě se po projetí
kontrolním bodem, který byl stanoven
elektronicky pomocí sledovacího
systému SeeSea, vydaly na jižní stranu
Korčuly.
Dramatické chvíle v první etapě
nastaly před cílem v Dubrovníku.

Přecházela fronta, vítr zesílil nad
40 uzlů, přišla bóra a některé lodě
nestihly refovat a roztrhaly plachty.
Cílovou čarou, kterou opět kontrolovalo
elektronické sledovací zařízení, proplula
jako první jachta vedená Danem
Melicharem, druhé místo patřilo
Evženu Korbelovi a třetí Ivu Marešovi.

Stoupačka zpět
Druhá etapa vystartovala do slabého
větru, který rychle zesílil. Lodě stoupaly
proti silnému severozápadu. Od startu
si výborně vedl Evžen Korbel, který
zvolil trasu mezi Mljetem a Pelješacem
a později mezi Pelješacem a Korčulou. To
se ukázalo být pro průběh etapy a celého
závodu rozhodující. Vítr sice několikrát
změnil směr, ale Evžen Korbel byl jasně
první po celý průběh etapy. V cíli
suverénně zvítězil před Mirkem Thérem
a Standou Štroblem. Evžen Korbel
zvítězil před Mirkem Thérem i celkově,
3. místo nakonec patřilo vítězovi první
etapy Danu Melicharovi.
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Na startu u Murteru pršelo a příliš nefoukalo.

