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Gustavo del Castillo Palop ja Rafael del Castillo Palop (ESP)
uudet purjehduksen Viklaluokan Euroopan mestarit Porin Yyterissä viikon kestäneet EM-kilpailut päättyivät tänään
Purjehduksen Viklaluokan Euroopan Mestaruuskilpailut järjestettiin Porin Yyterissä 20.–25.8.
Kilpailuun osallistui 41 venekuntaa kymmenestä eri maasta. Suomesta mukana on 18 ja Espanjasta
7 venekuntaa. Parhaat suomalaiset olivat 14:nneksi sijoittuneet Ville Aalto-Setälä (Segelföreningen
i Björneborg BSF) miehistönään Walter Wahlroos (Borgå Segelsällskap BSS).
Kilpailun järjestäjänä toimi Suomen vanhin urheiluseura BSF, Segelföreningen i Björneborg. Varsinaisia kilpailulähtöjä
purjehdittiin Kallon edustan vesialueella neljänä päivänä keskiviikosta lauantaihin yhteensä kymmenen. Muun ajan
veneet olivat parkissa Yyterin rantahietikolla, ja kilpailukeskus sijaitsi Yyterin Virkistyshotellissa.
- Säät olivat vaihtelevat, mutta siitä huolimatta saimme vietyä läpi kymmenen lähtöä, sanoo kilpailupäällikkö Ben
Karlemo. - Kaikki käytettävissä olevat kolme erilaista ratatyyppiä tuli hyödynnettyä näissä vaihtelevissa olosuhteissa,
mikä antoi oman lisämausteensa näihin kilpailuihin, Karlemo toteaa.
Espanjalaiset voittajaveljekset Gustavo del Castillo Palop ja Rafael del Castillo Palop hallitsivat kokonaiskilpailua
muutamaa lähtöä lukuunottamatta. Kilpailussa viiden kärkeen sijoittui espanjalaisia venekuntia, joiden useilla
miehistönjäsenillä on ennestään hyviä tuloksia kansainvälisistä purjehduskilpailuista. Espanja on suurin viklamaa
Euroopassa.
Purjehdusvedet Yyterissä ja Kallossa saivat kiitosta monipuolisuudellaan.
- Merivesi täällä on vähemmän suolaista, minkä vuoksi vene ei kulje niin pinnalla. Se tekee purjehduksesta täällä
erilaista, kertoo espanjalaisen Juan Cajaden miehistönä kilpaillut brasilialainen Alexandre Tinoco, viklamaailmanmestari
vuodelta 2011. Kaksikko sijoittui EM-kilpailuissa nyt viidenneksi.
Edellisen kerran Euroopan mestaruuksista kilpailtiin Porissa vuonna 2006. Vikla, kansainvälisesti Snipe, on yksi maailman
suosituimmista kahden hengen miehistöllä purjehdittavista kevytveneistä. Vikla on Suomen suosituin kahden hengen
kevytvene.
- Viime kerralla, kun Euroopan Mestaruuskilpailut järjestettiin täällä vuonna 2006, tapahtuma oli todella onnistunut, ja
sen vuoksi odotukset olivat korkealla. Tällä kertaa onnistuitte ylittämäänkin ne, kommentoi kansainvälisen Viklaliiton
SCIRAn toiminnanjohtaja Jerelyn Biehl.
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