
ME Garda Bic Techno 293 

Na Garde sa v minulom týždni pretekalo o Majstra  Európy v mládežníckej windsurfingovej triede Bic 

Techno 293. Zároveň to boli kvalifikačné preteky pre ročníky 1998 a 1999 na tohoročné mládežnícke 

Olympijské hry. 

Boli tam veľké tímy z Francúzska, Británie, Izraela, Talianska i Ruska, doplnené menšími, ale o to 

ambicióznejšími tímami z ďalších európskych krajín, ale aj dva africké a dva ázijské tímy a tím z USA, 

spolu z 27 krajín a vyše 300 pretekárov. 

V Torbole, v Mekke windsurfingu zažili všetci opojenie veľkolepou prírodnou scenériou, dobrou 

organizáciou, ťažkými podmienkami, ľadovou vodou, ale aj kamarátskou atmosférou na brehu. 

Bic Techno 293 je obľúbený medzi mladými jachtármi, lebo táto trieda spĺňa to, čo decká láka. 

Dobrodružstvo, partia, rýchlosť a zábava, moderná cool výbava, ale aj priaznivá cena predurčujú túto 

triedu k úspechu. 

Štyri veľkosti plachty umožňujú pretekať deckám vo vývoji od prvých krokov až na prah dospelosti 

a zároveň používať plavák ako celorodinný rekreačný doplnok. 

Od zábavy až po špičkové pretekanie, celosvetové priateľstvá, rodinná rekreácia, či účasť na 

mládežníckych olympijských hrách tohto roku v Nanjingu v Číne. 

Žiaľ, mládežnícke OH sú iba pre 15 a 16 ročných a konajú sa iba raz za 4 roky.  

Toto si uvedomili naši jachtári až veľmi neskoro a tak iba jeden z nich nabral dosť odvahy, aby si to 

v kvalifikácii na OH vyskúšal.  

Maťo Beránek z košického ATU začal s prípravou na vode hneď ako  rozmrzli ľady, ale predsa len, toto 

boli jeho vôbec prvé preteky a zaplatil tak nováčikovskú daň. 

• Ako jeden z mála bol na veľkej a ľadovej vode bez podpory motoráku. 

• Po prvýkrát jazdil na plachte o 2 m2 väčšej ako v doterajšom tréningu. 

• Nemal pripravené trimovanie plachty. 

• Jazdil ako jediný bez sedacieho , iba s ľadvinovým trapézom.  

To sú všetko dôsledky toho, že nemal trénera, ktorý by mu odovzdal skúsenosti a tak si to musel 

všetko odskúšať na vlastnej koži. 

Vydržal, dokonca sa s pribúdajúcimi  skúsenosťami v poli zlepšoval a ku koncu pretekov dokázal 

ujazdiť rozjazdu v podmienkach, v ktorých pred týždňom nedokázal zdvihnúť novú veľkú plachtu. 

Som zvedavý, či jeho príklad budú nasledovať ďalší, či sa poučia z jeho skúseností a či sa Maťovi 

podarí tieto skúsenosti rozvinúť a či sa podarí sformovať tím, ktorý by mal trénera a aj ostatné 

potrebné súčasti  na to, aby sa táto perspektívna trieda ujala aj na Slovensku. 

Decká, rodičia, kluby, tréneri a sponzori. Skúste sa nechať opantať seriálom dokumentov, napríklad 

na https://www.youtube.com/user/svk1pp a v prípade záujmu ozvať na  adrese 

 http://sailing.sk/szj.php. 

 

Dušan Vanický 

vanicky@rasax.sk +421 907 905 558 


