
Laser Grand Prix - pohárový závod na Wolfgangsee 

Wolfgangsee - Rakousko, 13.-15.8.2016, Závod Poháru ČR lodních tříd Laser Standard a Laser Radial 

Díky aktivní propagaci Petra Stybla se již podruhé za sebou uskutečnil jeden z českých pohárových 

závodů na malebném rakouském jezeře Wolfgangsee. Malá zeměpisno-kulturní vložka by mohla znít, 

že se jedná o deváté největší alpské jezero v Rakousku v nadmořské výšce 538 m.n.m a všechno tu 

ladí jako za časů geniálního virtuosa pana Mozarta. 

Českých závodníků bylo letos ještě o dva více než v roce loňském, tj. 19, kteří rozšířili startovní pole 

Standardů na celkových 32 lodí a Radiálů na 38 lodí. A to ještě početný doprovod prováděl alpskou 

turistiku, ze které byl slastí omámen! 

Opět bylo typicky letní počasí s mírným termickým větrem a klasickým českým rybnikařením, kdy 

žádný náskok není dostatečně velký a žádná ztráta nedostižitelná. Taková naše klasika. 

Po dojezdu z vody připravili pořadatelé lahodné večeře a nám udělali radost, že zde bylo i dostatek 

českého hlavního jídla, tedy piva. A proto jsme večírky zavírali. To ještě musíme naše přátelé 

v Rakousku naučit, že ta společenská část závodu je neméně důležitá jako ta na vodě. Opět jsme 

pozorně sledovali i Radiálistky a letošní sympaťačkou roku jsme si zvolili Aničku . 

A co se dělo na vodě? Takové loňské Déjà vu: Ve Standardech zopakoval loňský triumf Štěpán a 

v Radiálech obhájila své loňské prvenství naše princezna Markéta. 

Celkový dojem ze závodu je na jedničku s hvězdičkou. Petrovi patří díky za komunikaci a pokud 

budeme příští rok pozváni, je velká pravděpodobnost, že opět přijedeme. A třeba ještě ve větším 

počtu. Protože závod na Wolfgangsee určitě stojí za to! 

Zdeněk Chlup, CZE-12 

 

 

 

Dřina na Wolfgangsee 

 

 

 

 



 

Naši vítězové – Markéta (Laser Radial) a Štěpán (Laser Standard) 

 

 

Stupně vítězů Laser Standard 



 

Kvíz: Kde skončí Štěpán? A) na Hradě, B) v posteli, C) ve vodě 

 

Článek Rakušanů o regatě na Wolgangsee: 

Am verlängerten Wochenende 13.08.-15.08.2016 fand am Wolfgangsee der mittlerweile schon 

traditionelle Laser Grand Prix statt, mit dem zugleich die Salzburger Landesmeisterschaft 2016 

ausgetragen wurde. Wie schon die letzten Jahre folgten erfreulich viele Laser und Laser Radial 

Seglerinnen und Segler der Einladung des UYCWg. 70 TeilnehmerInnen, davon 20 Segler aus 

der Tschechischen Republik und ein deutscher Standard Segler, nahmen an der Regatta teil.  

Vor allem die ersten 2 Tage mussten sich SeglerInnen und Regattaleitung mit sehr schwierigen 

Windverhältnissen und langen Wartezeiten an Land und Wasser auseinandersetzen. Wenig Wind mit 

extremen Drehern forderten von den SeglerInnen viel Gespür und auch ein Quäntchen Glück. Trotz 

der schwierigen Umstände konnten an beiden Tagen je 2 Wettfahrten absolviert werden. 

Am letzten Wettfahrttag frischte der berühmte Brunnwind endlich auf und erlaubte drei weitere 

Wettfahrten bei guten und fairen Segelbedingungen. Auch wenn SeglerInnen mit dem teils fehlenden 

Glück haderten, setzten sich die beiden tschechischen Sieger sowohl im Laser Radial als auch im 

Laser Standard ganz klar durch. Die Laser Radial Klasse gewann Vorjahressiegerin Marketa Audyova 

souverän vor Damian Jäger (UYC Neusiedl) und Lokalmatador Keanu Prettner (UYC Wolfgangsee). 

Bei den Laser Standards siegte Stepan Novotny ganz klar vor seinem Landsmann Radek Smetana 

und Florian Heitzenberger (UYC Wolfgangsee).  

Die Salzburger Landesmeisterschaft wurde von  SeglerInnen des UYC Wolfgangsee beherrscht. Den 

Salzburger Landesmeistertitel 2016 im Laser Radial holten sich Tina Moser bei den Damen und 

Keanu Prettner in der Herrenklasse. Salzburger Landesmeister 2016 im Laser Standard wurde Florian 

Heitzenberger. 

 


