Český pohár v kiteboardingu 2013

Konání závodu: Yacht Club Dyje, Pavlov, Vodní nádrž Nové Mlýny ve dnech 8. - 9. 6. 2013
Organizátoři: Yacht Club Dyje, Sportovní klub Kite Akademie, Funky Fresh Sports Club
Garanti závodu: ČKF, IKA, VZS, ČSJ
Ředitel závodu: Viktor Pelech
Rozhodčí: Viktor Pelech, Kateřina Nedbalcová, Vítězslav Adamíček, Svatava Poláková

Třetí závod Českého poháru v kiteboardingu pro rok 2013 proběhl tento víkend, 8. - 9. 6. , z Lipenské nádrže
se přesunul zpátky na Mushow Kite Beach v areálu Yacht Clubu Dyje v Pavlově. Vypsán byl v kategoriích
course race a slalom. Výsledky se započítávají do bodování ČKF, ČSJ a IKA.
Závody byly organizovány pod hlavičkou České kitové federace a již tradičně se na organizaci
podílely kluby Kite Akademie, Funky Fresh a Yacht Club Dyje, technickou a zdravotní asistenci a pomoc
zajišťovala VZS.

Mushow Kite Beach

Počasí pro závod vyšlo ukázkově

Přestože závody byly vypsány jako dvoudenní, sobotní no-wind opalovačka odsunula i samotnou registraci
do závodu a závod samotný na neděli, která slibovala od 12-ti hodin jihovýchodní vítr.
V neděli během dopoledne proběhla registrace závodníků, kterých se na 3. závod vypravilo celkem 9. Kolem
dvanácté hodiny se začalo rozfoukávat a vedení závodu zavelelo k vyvezení bójí. Ty byly připraveny pro oba
vypsané závody najednou, tzn jak pro okruhový závod, tak i pro slalom.

Start/cíl

Postavení bójí a trať jednokolového okruhového závodu a dvoukolového slalomu

Slalomová trať byla postavena na dvě bóje, startovní bóji a startovní loď. Vyhlášena byla na dvě kola a její 4
rozjížďky se startovaly 30 minut po dojetí 4. rozjížďky okruhového závodu, který se jel jednokolově. Vítr
šel neporyvový, z jihovýchodu a o průměrné síle 12 - 13ti uzlů, což nijak výrazně neznevýhodňovalo ani
twintipaře. Nejčastějšími velikostmi kitů byly 17 - 19m

Start první rozjížďky

Závodníci sekali rozjížďky doslova jako Baťa cvičky, a to především díky parádním podmínkám, kdy nebylo
třeba závod přerušovat. Nejvyrovnanější výkon v course race předvedl Michal Diviš, který dvakrát obsadil
první a dvakrát druhé místo. Jen o jednu příčku zaváhal druhý Milo Chalupník, který se ve čtvrté rozjížďce
přenechal druhou pozici Poldovi Trdému na twintipu. Stabilní pozice napříč celému okruháči si pak drželi
Filip Ševčík na třetím místě, Kamil Peterek, Marian Kovařík a Honza Vyskup, který byl ve všech
rozjížďkách na pátém místě. Jen jedné rozjížďky se zúčastnil Marian Kovařík mladší, který vyjel na menším
drakovi, než vítr potřeboval.

Čelo startovního pole

Točka na druhé bóji - Milo a Marian

Po půlhodinové pauze se o něco užší závodní pole pustilo do slalomu, ve kterém opět čelo ovládli Michal
Diviš s Milo Chalupníkem, kterému ale pořádně šlapal na paty Kamil Peterek, který dokázal tři započítávané
rozjížďky dokončit na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako Milo. Tomu však pomohlo pravidlo
lepšího umístění - první příčka v posledním heatu.
V obou závodech se umístění v čele závodu, ale i ve zbytku pole tak míchalo, že až do vyhlášení výsledků si
nemohl být výsledkem nikdo jistý.

Vyřazení Poldy Trdého z boje nezávodícím expertem

Michal Diviš už má vítězná gesta v malíčku 

Filip Ševčík halzuje na druhé bóji

Start posledního heatu

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!

Vítězná trojice course race i celkového hodnocení závodu

Celkové výsledky course race:
1. Michal Diviš
(Ozone, RRD)
2. Milo Chalupník (Ozone, RRD)
3. Filip Ševčík
(Ozone, Mystic)
4. Leopold Trdý
5. Jan Vyskup
6. Kamil Peterek
7. Marian Kovařík
8. Marian Kovařík ml.

Vítězové závodu ve slalomu

Celkové výsledky slalom:
Počet bodů
4
4
9
10
15
18
18
26

1. Michal Diviš
2. Milo Chalupník
3. Kamil Peterek
4. Filip Ševčík
5. Leopold Trdý
6. Jan Vyskup
7. Marian Kovařík
8. Marian Kovařík ml.

Počet bodů
3
6
6
12
15
15
15
24

Celkové výsledky course race + slalom
Počet bodů
7
10
21
24
25
30
33
50

1. Michal Diviš
2. Milo Chalupník
3. Filip Ševčík
4. Kamil Peterek
5. Leopold Trdý
6. Jan Vyskup
7. Marian Kovařík
8. Marian Kovařík ml.

Organizátoři závodu

Sponzoři závodu

Garanti závodu

