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MILÉ JARNÍ SVEZENÍ! 
 
Mladí jachtaři zahájili sezónu závodem tradičním – jaRním Svezením, 
které se konalo již po čtvrté. Množství zájemců o tento jarní závod na 
rychlých moderních lodích každým rokem vzrůstá. Proto byl letos 
navržen nový zajímavý formát. Závodu se účastnily týmy a každý z nich 
tvořily 2 posádky. Ty se podle jednoduchého systému střídaly tak, aby se 
utkal každý s každým. Bylo tedy nutné uskutečnit minimálně 8 rozjížděk, 
aby závod mohl být vyhodnocen. Musíme dodat, že tento systém se 
osvědčil a využijeme ho i na dalších závodech. 
Do závodu se přihlásilo 9 týmů, to znamená 18 posádek hned v úvodu 
sezóny. Sobotní ráno bylo zamračené. Přesto se však vydali závodníci 
na start, aby porovnali své síly. První rozjížďka byla odstartována do 
středního větru, který vál ze severu, a byla opravdu napínavá. Těsný 
start, kde snad žádná loď nezaspala a tlačila se ke startovní čáře, 
taktické souboje při křižování a na genakerový kurz, to vše se odehrálo 
v jedné rozjížďce. Bohužel to byla jediná rozjížďka sobotního dne – 
žádnou další rozjížďku vítr ten den již nedovolil odstartovat. Na neděli 
závodní komise přesunula start již na devátou hodinu a čas opravdu 
dodržela. Přesto však následovalo opětovné čekání na vítr. Občas se 
zdálo, že závodní komise hledá vítr opravdu všude, neboť východní vítr, 
který měl na Vltavě vát, byl absolutně nepředvídatelný. Čluny 
rozhodčích, rozmístěné po celém toku, čekaly na každý závan. Kolem 
jedenácté hodiny se rozfoukal severovýchodní vítr, který dovolil odjet 5 
rozjížděk. Ty byly opět velmi taktické a většinou rozhodoval start. Stejně 
jako v sobotní rozjížďce se pokračovalo v trendu těsných startů a 
rozhodčí často museli nedočkavce vracet. Kolem dvanácté hodiny opět 
vítr utichl. Sedmá rozjížďka se podařila, odjet až na pátý pokus. Aby bylo 
možné uskutečnit poslední rozjížďku, museli se závodníci přesunout asi 
o sto metrů po proudu. Poslední rozjížďka byla tou největrnější a 
uzavřela tak letošní ročník. Závod, již po třetí, opanovala Lucie Keblová, 
letos premiérově s Kateřinou Švíkovou. Dívky se nejlépe vyrovnaly 
s nestálým větrem a jejich výsledky byly nejstabilnější. V 15:15 bylo vše 
připravené na vyhlášení výsledků a závodníci převzali svá ocenění. 
Lodní třída RS Feva odstartovala sezónu ve velkém a všichni už se těší 
na další závody. 
Václav Brabec, ALT RS 



 
 
Pódiové výsledky po 4. rozjížďkách (18 lodí): 
 
1. Lucie Keblová – Kateřina Švíková (ČYK-YC CERE) 
2. Matěj Jurečka – Šimon Jurečka (ČYK)  
3. Jaroslav Čermák – Petr Košťál (YC Pardubice) 
 
Pódiové výsledky týmové soutěže po 8. rozjížďkách (9 týmů): 
 
1. Lucie Keblová – Kateřina Švíková  
 Matěj Jurečka – Šimon Jurečka  
 
2. Jaroslav Čermák – Petr Košťál 

Anna Vítová – Lukáš Košata 
 
3. František Viták – Matyáš Páleníček 
 Michal Koštýř – Matěj Vítovec 
 
Podrobné výsledky naleznete na tomto odkazu: 
https://drive.google.com/file/d/0B0M7lv6uv4ZrY1h1dm5XR2dtQlE/view 
 
Další fotografie najdete na facebooku Czech RS Feva: 
https://www.facebook.com/plachetnicersfeva 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme partnerům závodu: 
 
Mladý sportovec, Lion sport, Premiere Cinemas, Moje hospodyně, Aqua 
Sport Club - Jedenáctka VS, Proyachting, Iregata.cz, Eduard Soukup, 
Hydrotechnik Praha, ALT RS, Czech RS Sailing, Barbora Nápravníková, 
Květinářství Mládek 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0M7lv6uv4ZrY1h1dm5XR2dtQlE/view
https://www.facebook.com/plachetnicersfeva
https://www.facebook.com/MojeHospodyne
https://www.facebook.com/pages/Aqua-Sport-Club-Jeden%C3%A1ctka-VS/781642155191269
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