
 
VÝSLEDKY: 

Tréninková Trať: 4 Draci mezi mosty 

Posádka 
Dosažený 

čas 2011 

(hh:mm:ss) 

Dosažený 

čas 2012 

(hh:mm:ss) 

Datum 
Jméno/Typ 

lodi 
Posádka 

(muži/ženy) 
Počasí Pokusů 

Dragons CZ  -   :  -  :  - 00:01:30 23.7.2012 Plastex- DB2 9/10 slunečno, vítr 1 

PDBC 00:01:24 00:01:25 13.8.2012 Plastex- Palomena 5/7 jakoby už podzimní 2 

MZV 00:01:35 00:01:21 1.8.2012 Plastex- DB2 16/6 horko 2 

Zetkaři -   :  -  :  - 00:01:25 8.8.2012 Plastex- DB2 10/4 ani slunce ani déšt 3 

Pres-li-tim 00:01:49 00:01:32 27.7.2012 Indo-Gurindam 5/7 slunce, lehký protivítr 1 
 

 

Posádka Komentáře 

PDBC Dvě lodě po 12cti l idech zkusily společný start a dosáhly ve stejném okamžiku také cíle. 

Zetkaři  Ukázka toho, že když je správný cíl, tak se dosahuje lepších výkonů snadněji. Zde byl o za úkol prohnat mazáky (MZV) a odměnou je pivečko:) 
Děkujeme! 

 
Dnešní trénink byl odměna týmu MZV za sobotní závody a  Zedkařům na výkony předchozích TT-ček, tak jsme pomíchali posádky a vyrazily na náplavku 
na pivo. Použili  jsme prověřenou metodu měřeni  času, zajet 2x TT-čko za sebou a  zprůměrovat čas 2x1:25/2=1:25. 

 
Druha loď smíšené posádky Zedkařu a MZV následovala první s  Luckou a Matysíkem Benešovými, kteří sice nepádlovali, ale předkláněli se a kopaly. Čas 
(1:25+1:26)/2=1:25,5 ale vzhledem k tomu, že Matysek přestal kopat pří druhé jízdě shodnete se že jím uznáme čas 1:25 . 

MZV Abychom měli jistotu spraveně změřeného času jsme se rozhodli zajet TT-cko 2x za sebou a zprůměrovat čas. 1.pokus 1:21, 2. pokus 1:21 tak že mi 
jsme si jisti  se změřeným časem, průměr 1:21. Děkujeme Zetkařům že nás před startem 2. pokusu pěkně vylekali  když se na start postavili  vedle nás, 

bylo jasné že žádné flákaní, nebyla jiná možnost, musíme zabrat jinak prohrajeme. 

Pres-li-tim Někteří přímo z dovolené, někteří z chat, všichni však ze setkání auf. Františko-lázeňský Luční pramen zprv slaný zdál se, v závěru však chutnal sladce! 
 


