O víkendu 22.6. - 24.6.2012 proběhnul ve Viganji ( Chorvatsko - Pelješac) závod ve slalomu.
Předpověď slibovala na všechny tři dny vítr okolo osmi metrů a jak bylo slíbeno, tak se i stalo, občas 5
a občas 12.
České barvy hájil kvartet Adam Horký, Josef König, Michael Kvašnovský a Jan Vazač.
Průběh závodu je asi všem, kteří kdy závodili v Chorvatsku, zcela jasný, popíši jej lehce hlavně pro
nováčky, aby nebyli v budoucnu jižanskou realitou zaskočeni.

V pátek ráno jsme se celí natěšení vydali hledat kancelář závodu a Ivan - barman v K2 nás
ujistil, že kancelář je on a rozdal nám přihlášky, vybral startovné 80 KN a bohužel o dalším průběhu
závodu nic nevěděl. Nastrojili jsme si raději hračky a začali hlídat dění na kose.
Ve dvanáct nám bylo sděleno, že ve dvě bude míting, na který jsme dorazili včas, ale tam si
jen pár místních borců ladilo své nádobí. Když jsme se dožadovali informací, jeden ochotný se nás ujal
a řekl, že start bude ve tři z kosy. Ve 14.30 jsem náhodou projížděl kolem kosy na kole a udivilo mne,
že závodníci jsou pryč - ano uhodli jste, probíhal totiž ten avizovaný míting, jen lehce posunutý... Tak
jsme si s rozhodčím ujasnili systém startů a šli se chystat.
Ve tři skutečně houknul start pro první jedenáctku, tedy polovinu startovního pole. Za pátek
jsme odjeli tři kompletní sady, bohužel výsledky - tedy mezivýsledky jsme nikde nenašli, takže jsme
všichni spokojeně usínali.
V sobotu byl start nahlášen opět na patnáctou hodinu. Organizace lehce vázla, protože vítr u
vzdálené bóje slábnul, směr větru se měnil a aby toho nebylo málo, tak bojka často splouvala.
Nápravu řešili rybářskou bárkou s pětikoňovým motorem, která jela k bojce 15 minut a odtáhla ji tak
vysoko, že se na ní nedalo dostat, ale rybáři - nemaje vysílaček, vrátili se vesele ke břehu, aby to pak
jeli zase opravit, takže prostě hodina v prd..i No ale stejně jsme stíhli odject zase tři kompletní sady,
konec v 19.45 byl dost vtipnej ( tou dobou už rozhodčí v Čechách většinou nepracují, ale zase dřív
začínaj). Mezivýsledky jsme opět nezískali.
Na neděli byl start stanovenej na 13.00 s tím, že se bude jezdit nejdýl do pěti. No v jednu na
kose lítali jen kiteři a igelitový pytlíky, po komisi a závodnících ani památky. Foukalo 6m/s. Ve dvě už
byli rozhodčí na místě a borci se zvolna trousili, rybáři popotahovali vzdálenou bojku a v půl třetí jsme
se šel zeptat, na co se kur.a čeká, protože už hodinu foukalo 7-8 m/s. Rozhodčí mě ujistil, že ještě
deset minut počká, protože není vítr. No asi tam prostě nebyli všichni... Pak to písknul a odjeli jsme
dvě závěrečné sady. Dnes bylo vidět, že už se nechce unavovat s opakováním startů a vylučováním
závodníků přes čáru, protože na to s odpuštěním "sral", tedy až na závěrečné finále, ze kterého
vyšoupnul Michaela. Kolik dalších bylo přes čáru s ním, to nechám na jeho rozhodcovském svědomí,
ale doufám, že z toho nebude hodně dlouho spát. Pro mě to Michaelovo OCSA znamenalo, že budu v
poslední rozjížďce nejhůř devátej (poslední), což jsem ještě po pádu Adama na bojce vylepšil o jedno
místo, ale radost jsem toho moc neměl.
Po uklizení věcí jsem se šel zeptat na nějaký vyhlášení a závodníci udali, že večer v K2, ale
když jsem chtěl přesnej čas, tak mi řekli, že tohle je prostě FUNRACE, a tady se žádný časy nedávaj,
ale že před osmou to nebude.

Do K2 jsme dorazili ve 20.10 a bylo po všem ... Tak jsem vyfotil výsledky, ochutnali jsme
připravené pohoštění z čevabů a zeleniny a šli jsme po svých.
Tak a teď by mělo následovat asi nějaké poučení, ale nic moudrého mě nenapadá, tak to ať si
prosím každý vyvodí sám. Vítr byl pro mě super, někdo ho měl asi občas málo, vlny - motokros v
pohodě, Adam se o metr nesrazil s jachtou, nikomu nepraskl stěžeň ani nic jinýho, a za ty prachy ?? prostě dobrá akce! A za rok to tu bude zase, dejte si to do kalendáře.

Z Viganje
Josef König

