První akce sezóny 2009
21.3.09
28.3.09

- Vodácký ples v Lidovém domě; účast Znojemských Draků
zachraňovala hrstka nejvěrnějších . Viz. přiložené foto
- Přejezd Vranova a odemčení Dyje pro sezónu 09

Přejezdu se zúčastnili tito stateční vodáci:
Petr Štěrba, Dana Štěrbová, Dáša Dvořáková, Mirek Pop, Bohu Popová, Píďa Pop,
Petr Novák + háček, Tomáš Haindl, Dan Haindl, Lenka, Václav Vala, Robert
Prodělal, Magda Harangová, Tomáš Wirgl, Franta Brychta, Martina Dvořáková,
Robin Čížek
Data:
Délka tratě: 20km
Celkem ujeto na lodích: 22km
Čas startu: 9:45
Cíl na pláži: 14:00
První přestávka: 20min.
Druhá přestávka: 40min.
Čistý čas tratě: 3:15h
Hodnocení:
Kladně musím hodnotit všechny členy výpravy, jelikož po dlouhém zimním
spánku jsme všichni bez větších problémů dorazili do cíle a nakonec si
„vychutnali“ triumfální jízdu před Vranovskou pláží. Nezaskočil nás ani
poustevník na startu s dezimformací o délce tratě: 35km, což naopak vybudilo
zejména posádku Vaška s Robertem k nasazení dvoustovkového tempa hned od
startu a Magdu s Tomášem k bezhlavé jízdě stále na místě dokolečka.
Protože na první zastávce bylo jasné , že Píďa v žádném případě nestačí tempu
svého háčka Bohu a Robin po statečném boji singlkanoisty potřeboval podpořit
došlo k přeházení některých dvojic. Bohu se pak s Robinem pro pobavení
ostatních, bohužel neúspěšně, pokusili o eskymácký obrat což bylo něco navíc
oproti plánu.
Petr Štěrba, Dana Štěrbová – šlo to
Dáša Dvořáková, Mirek Pop – standardní kvalitní výkon, jen tak dál
Bohu Popová, Píďa Pop – pro Píďu mám jen uznání,sám bych to nevydržel!
Petr Novák + háček – jeli bez přestávky
Tomáš Haindl, Dan Haindl, Lenka - standardní kvalitní výkon,Lenka překvapila
Václav Vala, Robert Prodělal – asi slušný oddíl
Magda Harangová - standardní kvalitní výkon, jen tak dál
Tomáš Wirgl, Robin Čížek – nikdy se nesmíte vzdát
Franta Brychta – více jak polovinu jel sám – klobouk dolů
Martina Dvořáková – univerzál, na obě strany slušná technika, dobrý výkon
s jakýmkoli zadákem

Petr Štěrba

