
Mezinárodní F 5-E,IOM, a M

  Letošní ročník mezinárodní soutěže rychlostních plachetnic se konal na Vavřineckém rybníku u Uhlířských Janovic o 
prvém červnovém víkendu. Učast nebyla nijak oslnivá, protože se na poslední chvíli omluvilo několik stálých účastníků 
ze zahraničí. Horší je neúčast našich závodníků. Účast na domácí soutěži je pro ně problém, ale vycestovat na 
mistrovství světa pořádané Navigou je pro ně samozřejmostí. Asi by bylo potřeba aby SMČR krapet zpřísnil pravidla 
hry. O tom, že nejsou ochotni se na soutěž řádně přihlásit už ani nemluvím.
  A tak k vlastní soutěži, která byla značně poznamenána děštivým počasím a začínajícími povodněmi. Sešli se soutěžící 
z Rakouska, Polska, Slovenska, Ruska ale s běloruskou licencí a naši. Zvlášť účast dvou zástupců z Pertohradu potěšila. 
Vzdálenost autem, pouhých 1900 km.
  A jak jsem již naznačil, tak počasí udělalo své. Páteční závod kategorie F 5E,IOM byl během dopoledne poznamenán 
deštěm. Po polední se vyčasilo, občas se ukázalo i sluníčko a tak lze konstatovat, že proběhlo vše v pořádku a ke 
spokojenosti závodníků.

 Tak tohlo je pár fotografií, na kterých je vidět jak se v průběhu dne měnilo počasí.

   Dalši den a tím i hlavní závod kategorie  F 5-M již tak pěkný nebyl. Po celý den pršelo a vál silný nárazový vítr. 
Závod byl po třetí hodině odpoledne předčasně ukončen. V mém plášti proti dešti se v kapse utopil telefón a tak jsem si 
alespoň musel pořídit nový (důchodcovský za pár korun). Závod měl pokračovat dalším soutěžním dnem v neděli. Po 
celonočním dešti jsem se vydal přímo do penziónu, kde byli ubytováni soutěžící. Místo raního pozdravu jsem slyšel 
„k vodě nejdem a jedeme domů“, a tak jsem na desátou hodinu dopoledne vyhlásil ukončení závodů v hospůdce U 
Fantů v Jindicích. Sešli se všichni a tak vedle výsledků, diplomů a pohárů dostali všichni pro zahřátí česnečku s 
topinkou a teplý čaj nebo kafe. A  na závěr, pondělní likvidace závodů skončila krádeží pronajatého plastového WC. 
Původně jsem si myslel, že odplaval, ale byl viděn nad silnicí, tedy zřejmě připraven k odvozu.
    Fotodokumentace mi ze soboty a neděle chybí. Nebyl čas ani nálada, ale pro porovnání ještě jeden snímek z pátka a 
neděle, který jsem dostal přes internet. A na závěr výsledkové listiny.
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