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Sea-Help na Dolomythi-Cup

Jachta po pádu stěžně odtažena do přístavu

Na závodě Dolomythi-Cup 2012 měl tým renomované námořní asistenční služby Sea-Help
plné ruce práce hned od prvního dne. Při boji o výhodnou pozici na startu se k sobě
nebezpečně přiblížily dvě lodě a následkem byly zlomené stěžně. Zatímco jedna loď byla
schopna doplout do přístavu na motor, druhou musel tým Sea-Help do Biogradu odvléct.
První závodní den byl po této události zrušen. Na videu pořízeném pořadateli a umístěném na
internetových stránkách závodu je patrná práce Sea-Help.

Rakouská námořní asistenční služba poskytuje podporu pořadatelům regat už několik let. Šéf
Sea-Help, Wolfgang Dauser k tomu říká: „To, co se stalo zkušeným jachtařům při regatě se v
podstatě může stát komukoliv. Právě pro takové situace je důležité mít po ruce
profesionálního partnera, který dokáže poskytnout kvalifikovanou pomoc. Lodě Sea-Help
dokážou díky své motorizaci (2x175k) a husté síti vlastních základen podél jadranského
pobřeží od Benátek po Dubrovník dosáhnout prakticky každého místa havárie do 45 min. V
praxi jsme pak podle zkušeností z minulých let na místě ještě dříve.“

Z těchto důvodů doporučují jachtařské svazy a lodní organizace v Rakousku a Německu svým
členům uzavřít členství v Sea-Help. Právě tak jako ve výše jmenovaných zemích tak i u nás
členové ČSJ získají jejich členové desetiprocentní slevu.

Pokud nejde právě o Dolomythi-Cup, kde člun Sea-Help regatu přímo doprovází, lze pomoc
na moři přivolat i pomocí aplikace pro chytré telefony s operačními systémy iPhone a
Android. Aplikace je ke stažení zdarma na internetu. K odeslání informace dojde i bez
připojení k internetu a v centrále Sea-Help v Punat má vedoucí ihned veškerá rozhodující data
k dispozici a může bez prodlení rozhodnout o vyslání nejbližšího asistenčního člunu.

Sea-Help nadále vybízí své členy, aby se zaregistrovali k odběru meteovarování, která jsou k
dispozici vždy, pokud se počasí vyvíjí tak rychle, že oficiální předpověď nemůže reagovat.

