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Kdo se chce podívat na krásné klasické lodě,
Panerai Classic Yachts Challenge je velkou
příležitostí. Zde jsou termíny pro rok 2016.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ SÉRIE
PANERAI CLASSIC YACHTS
CHALLENGE 2016
Antigua Classic Yacht Regatta
Les Voiles d'Antibes
Argentario Sailing Week
Panerai British Classic Week
Marblehead Corinthian
Classic Yacht Regatta
Sail Nantucket Regatta
Nantucket Opera House Cup
Newport Classic Yacht Regatta
Vele d’Epoca di Imperia
Cannes, LES Régates Royales

13.–19. 4.
1.–5. 6.
16.–19. 6.
16.–23. 7.
16.–19. 6.
18.–19. 8.
21. 8.
2.–4. 9.
7.–11. 9.
20.–24. 9.

Milan Koláček se s Pierrem Brasseurem zúčastnil
na lodi Figaro FULGUR–EVAPCO první letošní
regaty Solo Concarneau. Náročná 350 mil dlouhá
regata zavedla jachtaře do velmi záludných míst,
a přestože se většina tratě odjela na boční kurzy,
nebyl závod nikterak jednoduchý. Moře je stále
velmi studené a silný vítr a velká vlhkost dokážou zejména při nevyspání nad ránem hodně
znepříjemnit život. V kategorii sólových závodníků
zvítězil Charlie Dalin, který závod dokončil za 1 den,
20 hodin a 9 minut. V kategorii doublehanded
zvítězila posádka Yann Elis a Antoine Carpentier.
Ti zvládli objet trať za 1 den, 19 hodin a 58 minut.
Milan Koláček a Pierre Brasseur dopluli na 7. místě
v celkovém čase 1 den, 21 hodin a 5 minut. Byl
to přitom boj až do samotného konce. Další loď
doplula za 2 minuty a následující dělilo jen 7 minut.
Opět se potvrdilo, že závodění ve třídě Figaro je
nesmírně vyrovnané. Po projetí cílem Milan Koláček zhodnotil závod: „Souboj se světovou špičkou
je extrémně náročný. Chyby se zde neodpouští.

Foto Pavel Nesvadba

Panerai Classic
Příprava
Yachts Challenge na Transat AG2R

Stačí minimální zaváhání a propadáte se startovním polem. A pár chyb jsme během závodu
udělali. Náš tréninkový výpadek z ledna je znát.
Znamená to ale jen, že musíme dál tvrdě trénovat.
Co se týká poučení před Transatem, máme ještě
před startem co dohánět. Závod nám ukázal naše
slabá místa a můžeme se na ně nyní soustředit. To
je pro nás velmi cenné. Na druhou stranu vidíme,
že i jako nováčci jsme schopni držet s nejlepšími
krok, pokud se vyvarujeme chyb.”

Pálavská regata

Foto archiv závodu

Foto archiv závodu

V tradičním termínu na začátku května (6.–8.
5.) se na Nových Mlýnech v Pavlově uskuteční
další ročník Pálavské regaty. Tento mezinárodní závod je vypsán pro třídy Laser Radial,
Laser Standard, Evropa, Finn a D-one. Letos
je Pálavská regata mistrovstvím ČR v lodní
třídě Laser Radial a v ostatních třídách půjde
o Pohár České republiky. Přihlásit se můžete
na stránkách www.palavska.com, najdete
zde také vypsání regaty, možnosti ubytování
a další informace.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Setkání účastníků
projektu TCC-SCV
v Praze
Ve dnech 2. a 3. března se v Praze konalo setkání
v rámci sjednocení požadavků na profesionální
skippery TCC-SCV. Programu TCC-SCV, který je
ﬁnancován z prostředků EU, se účastní zástupci
z Francie, Španělska, Velké Británie, Německa,
Chorvatska, Slovinska, Rumunska, ČR a rovněž
EBI se sídlem v Bruselu. Program spočívá v tom,
že každý stát roztřídil své osnovy (u nás osnovy
pro oblast plavby B) na jednotlivé „základní částice“ a ty se nyní vzájemně porovnávají. Co to je
základní částice: Představme si předmět meteoro-

logie, v něm oblaka. Základními částicemi potom
budou jednotlivá oblaka – cirrus, cirrostratus atd.
Z našich osnov jsem takto vygeneroval asi 1 600
základních částic. Osnovy všech zúčastněných
států se nyní shodují asi v 550 základních částech
a pražské setkání se snažilo, aby se dosáhlo co
nejvíce shod. Cílem je přibližně 800 společných
základních částic. Tím vzniknou společné požadavky pro všechny země a bude rovněž přehled
o jednotlivých rozdílech. Jestliže tedy bude někdo
mít vystavenou k licenci obchodní doložku v ČR
(prozatím nejsou zavedené) a bude chtít pracovat
jako skipper ve Francii, zjistí si z internetu rozdíly
v požadavcích, ty si doplní, a Francie by mu měla
vystavit jejich obchodní doložku. K tomu, aby to
celé fungovalo, bude zřejmě nutné prosadit evropskou Směrnici, a to je určitě záležitost několika let.

Zástupci Evropské komise a členové Evropského
parlamentu se s výsledky programu TCC-SCV
seznámí na závěrečné konferenci konané v Bruselu 16. června letošního roku. Případní zájemci
o program jsou samozřejmě vítáni a na požádání
jim pošlu další podrobnosti.
Olda Straka
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