Mistrovství světa třídy Raceboard v Yyteri, Finsko 2012
Naši cestu jsme zahájili v pátek ráno odjezdem ze Žďáru. Přes odrazující zprávy o chystaných
zácpách na silnicích přes Polsko se naštěstí nic nedělo a my mohli dokonce vyzkoušet nový dálniční
úsek do Waršavy. Následoval průjezd Litvou, Lotyšskem a Estonskem. V Tallinu jsme strávili
odpoledne prohlídkou historického centra a místního námořního muzea. Provázel nás zde žijící
bratranec mé přítelkyně Hanky Tomáš. Přespali jsme v přístavu ze soboty na neděli a brzo ráno se
přesunuli na trajekt, který nás dopravil do Helsinek. Po krátké prohlídce města jsme pokračovali v
cestě do místa konání závodu v Yyteri, nedaleko města Pori. Dorazili jsme po náročné cestě, která
měřila dva tisíce kilometrů s časovým posunem o jednu hodinu více než u nás. V neděli odpoledne
jsme tedy byli na místě konání v surfklubu Surfkeskus v Yyteri. Zaparkovali jsme a vybalili náš
materiál. Jen někteří vedle nás vybalovali ten nejnovější. Bylo zde k možnému pronájmu patnáct
nových Starboardů a čtyři nové Exocety RS D2. V místním klubu byly celkem slušné podmínky k
přežívání, protože většina účastníků byla zapsána v místním hotelu, který v podstatě sousedil s
klubem. Pitná voda, sprchy, záchod a pro tento závod i povolení k možnosti přespat, tam kde se
obvykle může jen parkovat. Zaparkovali jsme vedle našeho známého Pavla Frydrychoviče z Polska,
kterému chutnala naše slivovice od strejdy. Měli jsme tak v podstatě nejlepší místa a nejkratší
vzdálenost k výsledkové tabuli a k vodě. Pláž je písčitá, údajně jediná takhle dlouhá ve Finsku, asi
šest kilometrů. Perfektní na surfování, nebo učení čehokoliv, co jezdí na vodě. Kromě cesty, kterou
nám chvílemi pršelo vyšlo celý týden perfektní počasí, kdy nám každý den svítilo sluníčko. Jen vítr
byl chladný, ať už byl ze severu, nebo z jihozápadu. V pondělí vše začalo přihlášením a vyplněním
papírů s vybavením , na kterém pojedeme. Pak jsme si nastrojili plachty a prkna. Odpoledne jsme si
jeli na chvilku potrénovat. Start byl naplánován na úterý ve dvanáct. Na břehu bylo krásné počasí,
ale na vodě nejen nás zaskočila zima. Po dvou rozjížďkách byla pauza a zpět na vodu jsme se
všichni vydávali v silnějších neoprenech a s delšími rukávy. Dokončili jsme další dvě ve slabším až
středním větru 4-5 m/s. Na hranu to šlo, ale na zaďák se pro udržení skluzu muselo tvrdě makat.
Jako kdyby nejen nás, ale i ostatní závodníky po náročném dni někdo vyslyšel, měli jsme další den
pauzu celý den, díky bezvětří. Středu jsme tedy věnovali odpočinku a seznamování se s ostatními
známými, či nám neznámými závodníky z celého světa. Ve čtvrtek opět foukalo něco mezi 3-5 m/s
a my odjeli před pauzou dvě rozjížďky. Po obědě jsme vyjížděli do stejného větru, který na konci
čtvrté rozjížďky tohoto dne zesílil až na 7 m/s. V pátek nás poslali na vodu až odpoledne, kdy se
vítr přeci jen umoudřil a začal slabě vát. Odjeli jsme další dvě rozjížďky a měli jich celkově už
deset. Na předpovědích nebylo na sobotu hlášeno moc větru a čekali jsme dlouho, než nás vyženou.
Nakonec jsme vyjeli kolem druhé hodiny a v slabém větru se snažili vylepšit své výsledky. Něco se
nám podařilo, ale při druhé rozjížďce už vítr skomíral. My co jsme byli nahoře na druhé stoupačce
jsme jen s údivem sledovali průjezd motoráku a mávání její posádky, že je konec. Všichni už dávno
byli na cestě dolů na pláž, jen my jak smyslů zbavení neregistrovali vůbec žádnou změnu. Byl
konec, vítr už dávno dosáhl minimální hranice a my se vydali nazpět s jedním metrem v zádech.
Následovalo lehké odsolení, odstrojení plachet a plováku a hlavolam co na střechu auta a co dát do
garáže. Vyhlášení bylo v hotelu, v podzemních prostorách, kde byl karaoke bar. Byl hodně tmavý a
proto jsem nemohl vyfotit našeho bramboristu Petra Kučeru. Skvělé umístění v mezinárodní
konkurenci několika mistrů světa. Hned po vyhlášení jsme se vydali opět na dlouhou cestu domů.
Vybrali jsme si však cestu přes Švésko, trajektem z Naantali do Kapellskär. Nedělní odpoledne jsme
tedy krátce procházeli ulicemi Stockholmu. Večer už jsme se vydali na cestu přes Švédsko, Dánsko
a Německo domů. Dorazili jsme po nutných zastávkách na benzinkách a jednom Mekáči v pondělí
večer zpátky do Žďáru. Výprava byla úspěšná, vrátili jsme se zdraví a živí, žádné potíže nás
neprovázely a třeba někdy příště vyjde lépe i to medailové umístění.
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Výsledky:
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/RB_Worlds_Finland_June_2012_Re
sults_Final.pdf
Videa a fotky:
http://www.raceboard.org/page0193v01.htm
Moje fotky:
http://cze110.rajce.idnes.cz/RB_World_2012_Yyteri%2C_Finsko/

