
 
VÝSLEDKY:   Tréninková Trať: 3 Bonus (Barrandovská osma) 

Posádka 
Dosažený 

čas 2011 

(hh:mm:ss) 

Dosažený 

čas 2012 

(hh:mm:ss) 

Datum 
Jméno/Typ 

lodi 
Posádka 

(muži/ženy) 
Počasí Pokusů 

Dragons CZ 00:02:36 00:03:21 30.7.2012 Plastex- Palomena 8/8 Oblačno, mírný vítr 1 

Zetkaři -- :--:-- 00:02:59 11.6.2012 Plastex- DB2 12/4 Slunečné a vítr 1 

MZV 00:03:15 00:02:28 25.7.2012 Plastex- DB2 10/6 Asi byli kapky deště, ale byli  jsme krtí mostem 1 

PMDragons -- :--:-- 00:04:30 5.7.2012 Plastex- DB2 4/2 Před deštěm 
1-
kamikadze 

Pres-li-tim 00:03:15 00:03:30 24.7.2012 Indo-Gurindam 5/7 zapadající slunce, vlahý podvečer 1 

PDBC 00:02:37 00:02:35 2.8.2012 Plastex- DB2 14/0 hezké 1 

DWU -- :--:-- 00:02:57 16.8.2012 Plastex- DB2 

5/15 (těch 5 chlapů 

jsme vzali  jen aby 
nebrečeli na mole)  

blížil  se déšť 1 

 

Posádka Komentáře 

DragonsCZ Příjemná jízda, jen jsme přehlídli  značku a jeli  asi o 100 m dál :) 

PMDragons 6 bez kormidelníka. No jo no, my nevěděli úplně kde máme začít a kde skonč it tak jsme si trat natáhli o min 20 metru před startem (vybrali  jsme si modru značku) 
a 20 metrů za cílem (až ke schodům) tak jsem si řekli  lépe víc než mín:-). Nedali jsme se zastavit ani motorovým člunem který nám zkříži l  cestu v pulce osmy. 

Zetkaři Stejná loď jako v TT3 na zpáteční cestě do místa kde ten stejný den 87.5% přítomných v  lodi poprvé v životě drželi  pádlo, neodolala výzvě Bonusového TT-čka :-) 
A kde našli  sílu to všechno zvládnout při jednom tréninku, prozradím, bylo jim slíbeno pivo jestli  se dostanu pod 3minuty v obou TT-ček :-)  

MZV Po 5,2km skládaných z 1km úseku a par závodních 250m nám nějak za zpátečně cestě z USK vyšlo, že jsme zrovna měli pauzu pod Barranďákem a řekli  jsme si, že 
by si i  Milhauz mohl trochu zatrénovat a ne jen tak se flákat na kormidle a tak jsme zkusili  TT-čko. Po třetí otočce někdo řek, sakra voda jak beton a mel docela 

pravdu :-( . Milhauz bravurně zvládl otáčky. Dík Honzo. 

Pres-li-tim Když pádlujícím pospolu dobře je, z TT 4 jen malá rozcvička stává se. Ač čas Golden skvělý  není, pocit z jízdy o to více vyvoněný, z osmiček hlava se nám netočí, 
barandovské pil íře máme totiž nejradši. 

PDBC Nějak jsme se špatně podívali  na kalendář a nedošlo nám, že je červenec už pryč.  

Dragon Women  
Unlimited (DWU) 

DWU si zkusilo svoje první TT-čko aby jen tak na začátku svého působení ověřilo jak je na tom s ostatním posádkami. Čas by byl i  lepši, kdyby nám značka cíle 
nezarostla v křoví a nepřejeli  jsme ji. Bohužel jsme to nestihly zajet dříve do kdy bylo TT-čko platné a o našem výkonu se nikdo nedozvi :-(. No nezbývá nic jiného 
než se těšit na příští rok. 

 


