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Skvělou formu si na Floridu přivezla Marina Alabau, která dokázala vyhrát prvních
šest rozjížděk, takže ani nepříliš vydařený Medal Race ji již o vítězství nepřipravil.
O něco hůře dopadla Marinina bývala tréninková partnerka, loňská mistryně světa
a držitelka prestižní trofeje Sailor of the Year Blanca Manchon. Poté, co se jejího
trénování ujal její bratr Curro, obsadila 9. místo. Mezi muži byl boj mezi prvními
šesti závodníky mnohem vyrovnanější. Nakonec vítězství ukořistil holandský
šampión Dorian van Rijsselberge. V závodním poli se po delší pauze znovu
objevili závodníci například z Turecka nebo Mexika, kteří se budou opět pokoušet
probojovat na olympijské hry. Jak poznamenala vítězka Marina Alabau, „je blíže
k olympiádě, úroveň závodníků je mnohem vyšší a všichni jsou lépe připraveni“.

1	NED 8 Dorian van Rijsselberge
2	GBR 1	Nick Dempsey
3 FRA 6 Julien Bontemps

1	ESP 5 Marina Alabau
2	GBR 94 Bryony Shaw
3	ITA 11 Laura Linares

(31 závodníků)

(30 závodnic)

Ani my, samozrejme, nezaháľame a tvrdo trénujeme. Vzhľadom na to, že sezóna
bude vrcholiť skôr koncom roka, zvolili sme taktiku šetrenia financiami, a preto
sa zdržiavame do jarných mesiacov skôr v našich zemepisných šírkach. Zatiaľ
čo Karel vystavuje svoje mladé kosti studeným vodám Jadranu na už druhom
sústredení na vode, ja už svoje náznaky reumy mám, takže som radšej zostal vo
vyhriatej posilňovni a pracujem naďalej na imidži kulturistu-intelektuála.
Blíží se OH v Londýně a opět je aktuálnější otázka výběru nového materiálu pro
následující OH v Brazílii v roce 2016. Jak se zdá, tak největší boj nebude mezi
formulí či jiným typem plováku a hybridem od Neil Pryde, ale mezi windsurfingem a kitesurfingem. Kitesurfingová asociace se v loňském roce stala členem
Mezinárodní jachtařské federace (ISAF) a velmi usiluje o svůj olympijský debut.
Nezbývá než napjatě očekávat rozhodnutí, které se dozvíme již během letošního
roku.
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Nielen história, ale aj všeobecná inteligencia naznačuje, že to bude
opäť skôr zákulisný boj. Aj windsurfisti, aj kitesurfisti zatiaľ svorne
tvrdia, že na olympiáde by sa mali vzhľadom na atraktivitu a popularitu objaviť oba športy. Ja to vidím skôr ako predtancovanie,
dočasný stav, ktorý sa a v momente, keď bude jasné a nezvratné to,
že miestenka je len jedna, kým športy dva, zmení na divoké tango,
vojnu ako z dobrého hollywoodskeho westernu. Prvý bod zatiaľ
nenápadne získal windsurfing, keď pokus o kitové regaty, ktoré sa
mali odohrať v Miami v rovnakom čase ako Svetový pohár v RS:X,
dopadol pre kite totálnym fiaskom.
Firma Neil Pryde, která je výhradním výrobcem současného
olympijského vybavení, se rozhodla inovovat tento materiál, který
v podstatě v „nezměněné“ formě vydržel dva olympijské cykly.
Největší změny se dočká plovák. Tvar by měl zůstat stejný, jen hmotnost by měla být až o tři kilogramy nižší. Malé změny se také dočká
oplachtění. Plachta dostane maličko jiný střih, a především barvu.
Všetky tieto zmeny sú ale podľa môjho názoru absolútne irelevantné.
Dôležité je, že si budeme musieť kúpiť všetko nanovo (no ja už ani
tak nie), a bojím sa, že nové atraktívne farby prinesú so sebou aj
novú atraktívnu cenu. Samozrejme, atraktívnu pre výrobcu, a nie pre
windsurfingovú verejnosť. Vraj ale bude nový materiál taký super, že
sa sponzori do športu budú len tak hrnúť. Zmena formátu pretekania
a nové technológie zvýšia mediálnu atraktivitu a spravia z každého
olympijského windsurfistu hviezdu z prvých stránok časopisov. Ej,
škoda, že ma táto éra už asi minie.
Letošní sezona je poslední předolympijská. Již tradičně se rok před
olympijskými hrami koná takzvaný Test Ebeny neboli generálka na
budoucí OH. Přímo v místě konání OH v anglickém Weymouthu
pořadatelé přivítají v každé lodní třídě pouze jednoho reprezentant
vyslaného svou zemí, aby si vyzkoušel podmínky, které panují v této
lokalitě. Systém kvalifikace zemí na OH je jako vždy velmi tvrdý. Jsou
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pouze dvě možnosti, jak se probojovat na tento svátek sportu. Pro
londýnské OH bylo přiděleno 38 míst pro muže a 28 míst pro ženy pro
windsurfing. První možnost kvalifikovat se přijde již tento rok na prosincovém MS v australském Perthu. Na tomto závodě se bude rozdělovat
prvních 75 procent místenek na OH. Druhým a posledním kvalifikačním
závodem je MS 2012 ve španělském Cadizu. Zde se určí zbylých 25
procent zemí, které mohou na olympijské hry vyslat své zástupce.
Kvalifikace je nastavena pouze na pořadí zemí. Proto se v každém
kvalifikačním závodě určuje ještě takzvané redukované pořadí zemí.
Takže neostáva nič iné, ako si opäť vyhrnúť rukávy a hurá do tréningu!!!
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