
Berlin Cup 
Na počátku května se česká paralympijská representace zúčastnila na berlínském Muggell see 
mezinárodního tréninkového kempu paralympijských lodních tříd a poté následující regaty 
Berlin Cup. 

 



Mezinárodní paralympijský tréninkový kemp lodních tříd 2.4mR a 
Sonar 

 
Ve dnech 30.4-3.5.2007 se česká výprava, zastoupená Danielem Bínou a Sašou 

Sadílkem, zúčastnila trénigového kempu pod vedením národního trenéra německé jachtařské 
asociace Benda Dehmela a hlavního trenéra německého národního týmu Joerga Pffeifera.  
 Berlín nás přivítal slunným počasím, teplotami okolo 25°C a přeskakujícím větrem 
v síle 0-3 m/s. Program kempu se sestával z ranní probírky teorie, poté z asi 5-hodinového 
programu na vodě a nakonec z prohlídky natočených videí, komentovaných trenéry 
německého národního týmu. 
 Teoretická část byla jednoznačně zaměřena na plachtění v čínském Shingau(místo 
konání paralympijských her), takže na plachtění v nestálém slabém větru a silném proudu, tj. 
tamních převládajících podmínkách. Jak bylo několikrát zdůrazněno převládající vítr v 
Shingau je podobných charakteristik jako slabý přeskakující vítr provázející nás 
soustředěním. 
 Praktická část se sestávala z několika samostatných startů a poté z několika krátkých 
jednokolových rozjížděk se stoupačkou cca. 200m. Nakonec následovalo několik delších 
dvoukolových rozjížděk, ze kterých se počítala nejlepší loď kempu. 
 O celkové vedení v kempu se dlouho ucházel Daniel Bína a přišel o ně až v poslední 
rozjížďce kde vzájemný boj mezi ním a paralympijským vítězem ze Sydney Heiko 
Kroegerem odsunul obě lodě na poslední místa v rozjížďce. Dan postupně dojel 5,2,2,2,12. 
Saše se umístil 7,5,6,1,6.  
 Za konkurence 12 lodí ze čtyř států byli nejlepšími loděmi kempu vyhlášeni: 

1. Moller Sorensen (DEN) 
2. Daniel Bína(CZE) 
3. Ustrup Niels(DEN) 



 

Berlin Cup 

 
 Ve dnech 4-6.5.2007 se obě české lodi zúčastnily Berlin Cupu. Závodu se zúčastnilo 
19 lodí z 5 států(Německo,Norsko,Dánsko,Nizozemí a Česká Republika). 
 První den pokračovalo počasí z kempu – teploty 25°C, severní vítr 0-3m/s přeskakující 
v úhlu 60°. Těchto podmínkách se ujely tři rozjížďky. Dan ve všech rozjížďkách obsadil 5. 
místo a Saša dojel 8,7,4. Celkově po prvním dni byl Dan 5 a Saša 7. 
 Druhý den se vítr stočil západním směrem a zesílil až na 8m-s. Celkově se ujeli 4 
rozjížďky ve větru 5-8m/s, který stále dokázal přeskakovat v rozmezí cca. 30°. Bohužel české 
lodi nedokázali za těchto podmínek držet krok se svými soupeři, což ještě bylo okořeněno 
doslovným torpédováním Danovi lodi na startu 2 rozjížďky. Saša postupně dojel 12,9,8,14  a 
celkově se posunul na 8. místo. Dan postupně dojel 11,DNS,10,8 a celkově byl na 7 místě. 
 Třetí den se slabého proměnlivého větru 0-1m/s na hranici regulérnosti konala pouze 
jediná rozjížďka. V ní dojel Saša 4 a Dan 6.  
 Celkově Dan obsadil 6 místo v absolutní kvalifikaci –  3 mezi hendikepovanými a 
Saša 7 místo – 4 mezi hendikepovanými. 
Celkové absolutní výsledky: 

1. Kroger Heiko(GER) 
2. Eide Ole(NOR) 
3. Sorensen Moller(DEN) 

 



 
 


