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Tisková zpráva
Do jachtařské Flying Phantom Extreme Sailing Series, ve které bude startovat i náš 

tým MASTERLAN, bylo v den uzávěrky přihlášeno 15 týmů z 8 zemí světa. 

Flying Phantom - Extreme Sailing Series

Kromě dokončení přihlášení, bylo také nutné dodat pořadatelům OC Sport grafiku 
lodě pro celou sérii závodů. Na poslední chvíli tak tým řešil poslední kontrakty. Sezóna 
bude velmi nákladná, ale účast v této prestižní tour rozhodně stojí za to.

Generálními partnery týmu je opět MASTERLAN a nově také automobilka Land 
Rover, která se v posledních letech profiluje zejména prostřednictvím moderního 
jachtingu. Land Rover je navíc i partnerem celé Extreme Sailing Series. Přesné podmínky 
spolupráce se ještě dolaďují. 

Nově vznikla spolupráce i se společnostmi z oblasti energetiky, tedy BLUE LNG a 
Blue Lion a developerskou UBM bohemia. Již stabilním partnerem je jachtařská firma 
KWS, která je též dodavatelem špičkového oblečení na vodu Magic Marine.

O časomíru se již několik let stará EDOX. Výrobce švýcarských chronografů řady 
Grand Ocean. EDOX byl několik let také partnerem Extreme Sailing Series. O perfektní 
aktuální meteo data i precizní předpovědi se postará Windguru Live. Vstup do zákulisí 
Extreme Sailing Series je nesmírně prestižní a vyžaduje i adekvátní břehové oblečení, o 
které se nově postará NAUTICA. Naopak NUTREND pracuje na přípravě sportovní 
stravy a výživových doplňků. Závodníky týmu MASTERLAN Davida Křížka a Milana 
Harmáčka nyní čekají důkladné testy a konzultace se stravovacím poradcem. Zároveň 
posádka pokračuje ve fyzické přípravě.

V únoru byl na programu první trénink v Chorvatsku, ale během ladění lodě došlo k 
poškození některých prvků na stěžni. Loď je nyní již perfektně připravena, ale trénink 
bude zahájen až v polovině března.

TISKOVÁ ZPRÁVA �     �2



Do Flying Phantom Extreme Sailing Series je v současné době přihlášeno 15 týmů z 
8 zemí svět (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA). Seznam je tedy uzavřen, ale ještě 
se spekuluje o vstupu další posádky z USA na divokou kartu.

Nyní připravujeme přesný plán akcí spojených s účastí v sérii. Trénink bude možný 
pouze poslední dva dny před závodem a to jen ve zvoleném časovém rozpětí. Přes den je 
naplánováno vždy 8 závodních rozjížděk, tedy celkem 32 rozjížděk za jeden závod série. 
Závodníky navíc čekají technické i bezpečnostní brífinky, tiskové konference, sezení s 
mezinárodní JURY, ale také akce pro média, partnery, veřejnost a charitativní akce. 
Program bude velice nabitý.

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

Text: Alan Kučera - Team PR - MASTERLAN
Foto a grafika: Martina Barnetová
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