CHARTER

❘

ZÁVODY
na Brači a Rogač na Šoltě. V posledně jmenovaném se účastníci měli možnost
podrobně seznámit se záchranným a asistenčním systémem Sea Help a prohlédnout
si jejich zásahový člun.
V kategorii Bavaria 46 zvítězila posádka ELSO
Group, na druhém skončila loď RYG a třetí byl
tým DOPRAVOPROJEKT. V kategorii Sun Odyssey 439 na prvním místě skončil český MIX
TEAM, stříbro si odvezla posádka A2B a bronz
posádka YACHT/5 KAPITÁNI, sestávající s kapitánských absolventů společnosti MAXO.
Žádná ze zúčastněných posádek však neodešla naprázdno. Všichni dostali jedinečné umělecké trofeje z dílny keramika Štěpána Janca.
Na závěrečném ceremoniálu se promítalo
video, které během čtyř dní natočil, sestříhal
a ozvučil Janko Mečiar, a všichni účastníci dostali jako každý rok profesionální fotografie
od Michala Lindnera a Jula Kotuse.

GENTLEMAN
SAILING 2017
16. ročník oblíbené
jachtařské akce letos
startoval z nového
přístavu – z mariny Baotic
v městečku Seget Donji
nedaleko Trogiru. Krásná
nová marina přivítala
13 posádek na lodích
ve dvou kategoriích –
Bavaria 46 Cruiser
a Sun Odyssey 439.

M

ezi účastníky byli jachtaři od úplných začátečníků až po ostřílené
mořské vlky. Jezdilo se bez spinakrů a výkony posádek byly krásně vyrovnané. Počasí letos přálo a závodníci si užili
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téměř vše – od bezvětří až po krátkou chorvatskou „neveru“ se silným deštěm. Odjelo
se šest etap. Z plánované trasy Trogir-Brač/
Pučišća-Hvar/Stari Grad-Vis-Trogir musely
být z důvodu slabého větru Hvar a Vis vypuštěny a nahrazeny přístavy Vlaška

V průběhu akce stihli pořadatelé uspořádat
fotografický workshop o kompozici i fotografickou soutěž. Vyzyvatel akce ITAS věnoval
doplňkovou cenu za speciální umístění
ve třetí etapě a partner akce Wineshelf věnoval vítězným třem posádkám v každé kategorii velikánské láhve vynikajícího Prosecca.
Každá posádka obdrřela kolekci vín od tradičního partnera Vinařství Ludvik a mediální
partner časopis YACHT věnoval roční předplatné pro osm účastníků, kteří budou vylosováni z respondentů e-mailové ankety.
Text František Lindner
Foto Michal Lindner a Július Kotus
www.maxo.sk

