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Na podzim se kormidelník týmu MASTERLAN 
David Křížek zúčastnil 21. ročníku České námořní 
rallye. S týmem RODOP kapitána Martina Kulíka 
dokázali zvítězit v konkurenci 19 lodí a David si díky 
tomu připsal na své konto 27. titul mistra republiky a 
43. medaili z republikového šampionátu. 
Méně úspěšná byla jeho účast na prvním závodě 
foilujících katamaránů A-cat, kde z důvodu extrémně 
silného větru nakonec do regaty nenastoupil. 
Kosatníci týmu MASTERLAN Milan Harmáček a 
Zdeněk Adam vyrazili do Chorvatska, kde vybojovali 
2. místo ve skupině na Impression Sailing Weeku 

2017 a definitivně tak zakončili úspěšnou sezónu.
Katamarán Flying Phantom prodělal u Martina 
Starého kompletní výměnu lan a nyní je v dílně Vojty 
Komárka, kde se mění části kování a opravují se 
šrámy z letošní Flying Phantom Extreme Sailing 
Series.  Zároveň startuje první kolo schůzek s 
partnery týmu a hledání nových společností, které by 
se chtěly zviditelnit ve spojení s úspěšným týmem 
MASTERLAN.
Asociace lodní třídy Flying Phantom nyní pracuje na 
úpravě pravidel a zvýšení bezpečnosti pro 
nadcházející sezónu.  Oficiální kalendář závodů bude 
zveřejněn na tiskové konferenci v rámci Salon 
Nautique International de Paris na začátku prosince.

“Závodit po několika letech s týmem RODOP byla opět skvělá zábava. V 
poslední době se námořnímu jachtingu příliš nevěnuji a tak jsem si to 
skutečně užíval. Už mi ale chybí foilování a rychlost katamaránu. Nyní se 
chystá nadcházející sezóna. Vypadá to na jeden závod mimo Evropu. 
Možná to bude Omán, a pak by měla následovat Madeira, Barcelona, 
Cardiff a jedna lokalita v jižní Evropě. Opět bez škrtání nejhoršího 
umístění a všechny závody budou hodnoceny. Mě nyní čeká fyzická 
příprava a doléčení šrámů z náročné sezóny. Zároveň se chystám s 
juniorským týmem opět na Lago di Garda a v prosinci na mistrovství 
světa mládeže, které se letos koná v čínské Sanye. Nejnáročnějším 
úkolem ale bude zajištění finančních prostředků pro nadcházející sezónu. 
Podařil se dobrý výsledek a skvělá medializace, ale někteří partneři 
nedodrželi své závazky a tak situace není jednoduchá. Věříme, že se 
nakonec ale vše podaří,” řekl kormidelník týmu MASTERLAN David 
Křížek.

Je jisté, že MASTERLAN zůstane i nadále hlavním partnerem 
týmu a to je to hlavní. Velké díky také automobilce Land 
Rover, díky které můžeme využívat výkonný a velmi bezpečný 
jachtařský vůz Range Rover Sport. Nadále spolupracujeme i s 
UBM Bohemia, kde doufáme v představení velkého 
společného projektu. Uvidíme jak to ale bude probíhat v 
KWS, kde se nepodařilo využít marketingový potenciál 
našeho projektu a možná dojde ke změně dodavatele 
jachtařského oblečení. Vše je ale v jednání. V prodloužení 
spolupráce věříme se společnostmi Windguru Live, Nautica i 
NUTREND. 
Vše je pochopitelně v jednání. Flying Phantom Extreme 
Sailing Series bude opět celosvětově nesmírně sledovanou 
událostí.  Mezi partnery patřily kromě Land Rover, také 
ERSTE, ale také budějovický BUDVAR. Je to  ale o dobrých 
kontaktech a načasování. Budeme doufat, že se po skvělé 
práci celého týmu podaří zajistit dalšího velkého partnera.
Mediální výstupy najdete na  webových stránkách týmu - 
www.davidkrizek/casopisy/monitoring/
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“Po pár letech jsem se vrátil na námořní rallye a s týmem 
RODOP opět slavíme vítězství. Díky kluci,” řekl David Křížek.
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DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU NAŠEHO TÝMU 
BĚHEM FLYING PHANTOM EXTREME SAILING 
SERIES 2017.

MADEIRA - POR - 29. června -2. července

BARCELONA - ESP - 20. - 23. července

HAMBURG - GER - 10. - 13. srpna

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna

8 NÁRODŮ - 15 LODÍ - 4 LOKALITY

50 ROZJÍŽDĚK - MAX. 30 UZLŮ

TEAM MASTERLAN    9. MÍSTO


