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Vítûz regaty Kamil ·ãerba

Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice uspofiádal
poslední kvûtnovou sobotu 8. roãník regaty s ná-
zvem Finn cup, memoriál MUDr. Milana
Pi‰tûláka a Josefa Koryãánka. Hladina pfiehrady
byla po pfiedchozích vydatn˘ch de‰tích na vy‰‰í
úrovni, sluneãné poãasí pfiivítalo poãetné hosty
i závodníky, jenÏe - celé dopoledne chybûlo to
hlavní, vítr. Flautu, tedy bezvûtfií, vystfiídal po
poledni slab˘ vánek a tak se plachetnice mohly
sefiadit ke startu 1. rozjíÏìky. 

Podûkování patfií organizátorÛm, sponzorÛm
a také rodinû Královcové, která na vlastní nákla-
dy pfiipravila vydatné obãerstvení nejen pro zá-
vodníky. Celkové pofiadí: 1. Kamil ·ãerba, 2.
Patrik ·ãerba, oba TJ Sokol Palkovice, 3.
Vlastimil Valouch, 4. Libor Valouch, oba
Jachetní klub Olomouc, dále ãlenové Jachetního
oddílu TJ Sokol Letovice: 5. Ing. Tomá‰
Stejskal, 6. Ferdinand Ker‰ner, 7. Karel Hoder, 8.
Václav Chloupek, 9. Luká‰ Vach, 10. RosÈa
Jago‰, 11. Ing. Jaroslav Tepl˘.

Text: Petr Hanáãek
Foto: Zdena Kubanová

FINN CUP 2019
Na Kfietínce soutûÏily lodû tfiídy Finn


