
L
etošní ročník byl 
od začátku až do konce 
ve znamení slabého větru. 
Co slibovala předpověď 
před startem závodu, to se 
beze zbytku vyplnilo. 

Sluneční paprsky od časného rána až 
do příchodu tmy a vítr, který se vyšplhal 
maximálně na 15 uzlů, ale obvykle byla 
limitní hodnota 10. Ubylo tak dramat 
v silném větru, ale to neznamená, že 
nebylo co s napětím sledovat. 

Absentující obhájce
V Biogradu se sešlo 20 týmů, 13 
v kategorii Elan 350 a 7 na lodích Elan 

340. Mezi startujícími chyběl tým 
Benemedo, vítěz posledních dvou ročníků 
závodu. Před první rozjížďkou neměla 
regata jasného favorita. Kdo zaujme místo 
na čele, to měla ukázat první rozjížďka. 

V neděli byly na programu dvě 
rozjížďky, dva krátké karusely. Od počátku 
šel do čela brněnský tým Hyveco Jana 
Hykrdy, který zvítězil v loňském ročníku 
na lodi Elan 340. Výborně si vedl již 
od startu také YC Markop Rosti Marečka, 
pro nějž to byl návrat na rallye po mnoha 
letech. Překvapivě třetí otáčel návětrnou 
bóji Dan Mader a jeho Eiskon, za ním 
Dragonfly, Quebec a teprve potom 
favorizovaní The Zeitung a SPG.

Zatímco na prvních dvou místech se 
pořadí již nezměnilo, Hyveco zvítězil 
s velkým náskokem před YC Markop, 
na třetí a čtvrtou příčku se nakonec 
dostaly týmy The Zeitung a SPG. 

První rozjížďka ukázala, kde je třeba 
hledat favority. Především dominance 
týmu Hyveco, rychlost, kterou tým měl, 
naznačovala mnohé.

Ve druhé rozjížďce byla situace na čele 
podobná. Tým Hyveco přepustil první 
místo The Zeitung, třetí doplul YC 
Markop a čtvrtý SPG. Situace na prvních 
třech místech byla po dvou rozjížďkách 
vyrovnaná, pro čtvrtý SPG byl začátek 
zklamáním. 
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BaBí léto 
pro Hyveco

po několika posledních ročnících České námořní rallye, během kterých si 
závodníci nemohli stěžovat na nedostatek větru, byla ta letošní pravým opakem. 
Babí léto na Jadranu potěšilo turisty, pro nažhavené jachtaře však znamenalo 
menší porci vzrušení než obvykle.

text: jan Koukal | Foto: Pavel nesvadba
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sport: Česká námořní rallye

V kategorii Elan 340 se po prvním dnu 
se stejným počtem bodů o vedení dělily 
týmy YC Neratovice Jana Štrunce a AZ 
Flex Team Petra Holého. Oba s jedním 
třetím místem a jedním vítězstvím. Třetí 
a čtvrtá příčka patřila na shodu Walmag 
Team Vlastimila Lasztowky a Slow Pipes 
Martina Cicvárka. 

nAvigAčKy bez větru
Na další dva dny byly připraveny dvě 
navigační rozjížďky. V obou se bojovalo 
především se slabým větrem. Před 
startem první z nich se ještě tým SPG 
pokusil reklamovat hlavní plachtu, byla 
však bez poškození, pořadatelé tedy 
žádost oprávněně zamítli. 

První navigační etapa musela být 
výrazně zkrácena. Start byl posunut 
do míst se stabilním větrem a nakonec 
vypadla i závěrečná část se spinakery. 
Navigačka se proto omezila na dlouhou 
stoupačku ve velmi slabém větru. 

V nesnadných podmínkách, kdy  
bylo třeba v nestabilním větru vážit 
každý krok, byla etapa tak trochu loterií. 
Zvláště pasáž mezi ostrovy Dugi otok,  
Sit a Pašman, kde bylo větru nejméně. 
Nakonec se rozfoukalo až v poslední 

části rozjížďky před průjezdným  
cílem. To se již blížil k cílové lodi 
s bezpečným vedením tým SPG, který  
si tak spravil po prvním dnu náladu. 
Za ním si dvojku připsal Hyveco a trojku 
The Zeitung.

Zajímavé ve slabém větru bylo, jak 
dobře si vedla flotila starších Elanů 340. 
Nejrychlejší z nich, Slow Pipes Martina 
Cicvárka, dojel na pátém místě celkově. 

I druhá navigační etapa ze Sali na Žut 
se nesla ve znamení slabého větru, 
tentokrát se v nelehkých podmínkách 
nejlépe zorientoval tým Hyveco, který šel 
do čela již od startu a jasně zvítězil. 
Na druhé místo se překvapivě vypracoval 
SPG a bronz zbyl na The Zeitung.

Mezi třistačtyřicítkami se stabilizovala 
situace na čele. Skvěle rozjetý Slow Pipes 
nikdo neohrožoval, stejně jako druhé 
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místo YC Neratovice. Na třetí se 
tentokrát propracoval Walmag Team.

hyveco jAsné, Kdo druhý?
Pozice vedoucích jachet v obou třídách 
byla po třetím závodním dnu jasná. 
Hyveco a Slow Pipes nenechávaly nikoho 
na pochybách, kdo si jede pro pohár. 
Na dramatický souboj to vypadalo 
na dalších místech. The Zeitung a SPG 
měly shodně 10 bodů. 

V následné přetahované se v jedné 
rozjížďce vedlo lépe The Zeitung 
a ve druhé SPG. Pořadí na stříbrné příčce 
se měnilo až do poslední rozjížďky. V té 
byl nakonec o jediné místo lepší SPG 
a získal celkové druhé místo. Pro The 
Zeitung zbyla bronzová medaile. 

Prvenství mezi Elany 340 patřilo jasně 
Slow Pipes Martina Cicvárka s chorvatskou 
posilou, Jurem Kršanacem. Druhou příčku 
si YC Neratovice vybojoval také s velkým 
předstihem. Třetí skončil AZ Flex Team.

bez větru A bez obhájce
18. Česká námořní rallye byla opět 
exkluzivně zorganizovaná. Dlouholeté 
zkušenosti zde jsou znát. Co bohužel 
organizátoři nedokážou, je poručit větru. 
Sice se nakonec podařilo odjet 9 
rozjížděk, ty ale ve slabém větru 
postrádaly na dramatičnosti. Ve srovnání 
s minulými léty bylo letos 
plnohodnotného jachtingu výrazně méně. 
Vyčítat však organizátorům, co může 
ovlivnit je bůh, by nebylo spravedlivé.

Co by však organizátoři ovlivnit mohli, 
to je výběr flotily, na které se bude 
závodit. Je škoda, že je startovní pole 
rozdělené do dvou tříd, třída Elan 340 je 
ve stínu své mladší sestry. Je však 
otázka, co zvolit. Krok k Bavariím 40 by 
byl krok špatným směrem. Z cruiser-
raceru přestoupit na německý cruiser by 
nebylo vhodné. Pak tedy zbývá jen First 
35. K dispozici jsou ve střední Dalmácii 
dvě flotily. 20 one design jachet by pro 

ČNR bylo dostatečné množství. Pokud by 
se v příštím roce znovu zúčastnil i tým 
Benemedo, který letos na České námořní 
rallye nestartoval z důvodu účasti 
na Rolex Middle Sea Race, mohli bychom 
se opět těšit na nádhernou regatu.

Elan 350
1.	 Jan	Hykrda	 Hyveco	+	OHL	ŽS	 8	bodů
2.	 Pavel	Sehnal	 SPG	 17	bodů
3.	 Jan	Daněk	 The	Zeitung	 18	bodů

Elan 340
1.	 Martin	Cicvárek	 Slow	Pipes	 9	bodů
2.	 Jan	Štrunc	 YC	Neratovice	 12	bodů
3.	 Petr	Holý	 AZ	Flex	Team	 23	body
www.tpscentrum.cz

Výsledky


