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Novinky
Do Flying Phantom Extreme Sailing Series je přihlášeno 15 týmů z 8 zemí světa 

(CZE, USA, FRA, SUI, GER, GBR, POR, ESP). Konkurence bude obrovská a tým 
MASTERLAN se snaží o maximální přípravu. V únoru byla posádka v chorvatském 
Zadaru, ale prasklý vant zabránil vyplutí. V březnu bylo vše v perfektním stavu 
nachystáno na trénink, ale povětrnostní podmínky byly příznivé pouze jeden den. To je 
pro úvod sezóny velmi žalostné skóre, když vidíme jak všichni soupeři tvrdě trénují. 
Navíc kormidelník David Křížek bojuje již měsíc s nachlazením, které mu brání v ideální 
fyzické přípravě. Snad se brzo vše v dobré obrátí.

Tým absolvoval zdravotní vyšetření, rozbory krve a sportovní testy. Specialisté ze 
společnosti NUTREND připravili pro posádku speciální jídelníček a vyladili stravovací 
doplňky pro trénink i samotné závody. Ve společnosti NAUTICA vybrali adekvátní 
týmové oblečení pro doprovodné akce v rámci Extreme Sailing Series. Nyní čekáme na 
bezpečnostní oblečení od Magic Marine, které dodává partner KWS. V sadě mají být 
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neopreny s ochranou páteře a výztuhami v některých rizikových partiích a další 
bezpečnostní prvky.

Fotografka a grafička týmu Martina Barnetová doladila design lodě, který byl 
odeslán k odsouhlasení do OC Sports, tedy pořadateli série. Zároveň se připravují 
nátělníky na vodu a trička pro závodníky a doprovod, které jsou pro celý tým povinná v 
závodnické zóně v přístavech.

Co se týká tréninku, tak by se tým měl velmi brzo přesunout na Nechranice, kde 
bude trénovat až do odjezdu na první závod 
Flying Phantom Extreme Sailing Series. Stále se 
čeká na dodání sólového foilujícího katamaránu 
A-cat od společnosti DNA, která najela na 
“francouzský” způsob nekomunikace a 
odsouvá termín dodání.

Výrazně se zapracovalo na propagaci. 
Tým se objevil hned v několika časopisech, ale 
jsou vydávány i pravidelné příspěvky v 
denících. David Křížek se navíc objevil v 
zábavném televizním pořadu “Zázraky 
přírody,” ale také v “Sama doma, TOP Star 
magazínu” a natáčel “Máme rádi Česko.” To 
bude odvysíláno koncem května. Navíc přišla 
pozvánka i na natáčení pořadu “Pevnost 
Boyard.” David se zúčastnil slavnostního 
otevření výstavy FOR Boat a konference Kolem 
světa lodí.

Snad vám brzo budeme moci přinést i více 
informací o kvalitním tréninku, který zatím 
chybí.

Text: Alan Kučera - Team PR - MASTERLAN
Foto: Martina Barnetová
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2017 FLYING PHANTOM EXTREME SAILING SERIES:

• La Baule, Francie 18.-21. května (úvodní závod)
• Madeira, Portugalsko 29. června - 2. července
• Evropa 20.-23. července
• Hamburg, Německo 10.-13. srpna
• Cardiff, Velká Británie 25.-28. srpna
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