SKARE 2000 
Poslední SKARE 20. století se uskutečnilo v rámci Navigamus 2000 na Sečské přehradě, kde se uskutečnilo již několikrát, takže bylo ve víceméně domácích vodách. Účast byla hojná, protože na Navigamus 2000 přijel opravdu skoro každý, kdo mohl. Záporem tohoto SKARE bylo to, že na vše bylo mnohem méně času, než kolik obvykle bývá, a tak se nepodařilo celý program SKARE naplnit tak, jak jsme byli zvyklí v posledních několika letech. Projevilo se to zejména při závodech na jachtařském trojúhelníku, kde se podařilo v kategorii skautů odjet pouze jednu rozjížďku, i když obvykle se jedou rozjížďky dvě až tři. Víc však absolutně nebylo možné, protože jinak by se regata křížila s jiným programem a ten by se pak zhroutil jako domeček z karet.
SKARE bylo poznamenáno neúčastí Efendiho, který jako ředitel závodu měl původně obstarat papírovou vojnu se závodem spojenou, což museli nakonec udělat ostatní členové jury, kteří na to však nebyli příliš připraveni.
Teď napíšu pár věcí, které se mi na letošním závodu nelíbily.
Především se mi nelíbilo, jak se mi podařilo vysvětlit posádkám trať závodu na trojúhelníku. Buď to neumím, nebo někteří závodníci poslouchali jiným orgánem, než ušima (obojí je možné). Dále se mi možná moc nepovedlo to, že jsem nepovolil pro vlčata v závodě používání kosatky. To si však dodnes nejsem tak úplně jist, že to bylo špatně, protože jsme se na tom jednak shodli s hlavním rozhodčím, a potom foukalo docela dost a hlavně s nárazy. Jak se ukázalo, jeden z důsledků tohoto rozhodnutí bylo to, že se žádná z vlčáckých posádek neudělala, čímž nedošlo ke zdržení závodu.
Nebylo ideální, že jsme celý závod řídili z vody, zvlášť když ani hlas zesílený megafonem nebyl na břehu moc slyšet. Přesto však všichni nakonec odstartovali relativně včas a na trati se přitom (až na jednu výjimku, kde se jednalo o nepochopení pravidel) ve stejnou chvíli objevovali soutěžící pouze z té správné kategorie.
Přihlášek do závodu bylo opravdu hodně. Zdaleka ne všichni se už potom závodů skutečně zúčastnili. Mnohem více mne mrzelo nedodržení termínu přihlášek (alespoň z mého pohledu pořadatele). U přihlášek potom byla podivuhodná ještě jedna věc. Na mnoha lodích nakonec totiž jela úplně jiná posádka, než jaká byla na loď přihlášena.
Pokud se taková posádka neumístila na předních místech, tak v zásadě o nic nešlo. Pokud se ale umístila do třetího místa, nastaly problémy. Když jsme vypisovali diplomy, udělali jsme to podle přihlášek. Proběhnout celým tábořištěm a mezi tisíci lidmi najít ty správné dva nebo tři, kteří opravdu na té které lodi jeli by byl úkol vpravdě herkulovský, a tak jsme ho ve jménu včasného udělení cen rovnou vzdali a na diplom napsali ty, kteří byli napsaní na přihlášce. Po nástupu, na kterém jsme rozdali diplomy se potom objevil kapitán oddílu, jehož loď byla mezi oceněnými, jestli bychom nemohli diplom opravit, že na něm je napsaná jiná posádka, než jaká skutečně jela. Jelikož nový diplom k dispozici nebyl (diplomy byly kompletně předtištěné včetně umístění) a již se schylovalo k noci v Karibiku, oprava provedena nebyla.
A nejhorší věc z těch, které se mi nelíbily nakonec. Na poradě kapitánů jsme žádali o tři rozhodčí na bóje při závodu na trojúhelníku (aby si sedli na kanoi k bóji a kontrolovali průjezd jednotlivých lodí). Tři kapitáni se přihlásili, a tak jsme se Stopařem pokládali tuto věc za vyřízenou. Věc tím možná pro ty, kteří se přihlásili, vyřízená byla, ale hlavně jsme byli vyřízení my dva, když potom k závodu nastoupila z těchto rozhodčích jenom jediná (vzdávám jí tímto nekonečný dík, protože bez její pomoci bychom závod stěží dokázali uskutečnit). Hlavně z tohoto důvodu jsme museli se Stopařem nasednout do lodi a střídavě přejíždět od startovací k cílové čáře, čímž na břehu nikdo z rozhodčích nebyl.
Líbilo se mi také dost věcí. Jednak to, že se závod obešel bez větších problémů. Že přes mé stesky, které jsou napsány výše stále více posádek ví kam a proč má jet a že stále lépe vedou svoje lodi. Že i závody na trojúhelníku byly dostatečně dramatické (některým kormidelníkům dělá stále ještě dost velké problémy překonání cílové čáry). Že jsme mohli vyhlásit vítěze všech kategorií. Však se podívejte na výsledky.

Vlčata
Celkové pořadí	plachetní číslo	Jméno lodi	Přístav		kategorie	pořadí v rozjížďce	
	1		44	Racek					W		1	
	2		15	Rejnok		Jablonec		W		2	
	3		14			Praha			W		3	
	4		45	Bukanýr				W		4	
	*		22	Hroch		Dvůr Králové		R		D	

* - loď byla v kategorii R (jeden člen posádky nad 15 let - viz pravidla). Z toho důvodu byla loď po poradě jury diskvalifikována.

Skauti
Celkové pořadí	plachetní číslo	Jméno lodi	Přístav		kategorie	pořadí v rozjížďce	
1	CZ		Vlnka		České Budějovice	S		1	
2	2		Briga		Ostrava			S		2	
3	16		Rak		Jablonec		S		3	
4	15		Rejnok		Jablonec		S		4	
5	3		Brigantina	Ostrava			S		5	
6	51				Kolín			S		6	
7	24		Jurka		Pardubice		S		7	
8	47							S		8	
9	14		Albatros					S		9	
10	50		Jeseter		Bruntál			S		10	
19	18		Á hop		Jablonec		S		
19	19		Fram		Jablonec		S		
19	21		Kalmar		Pardubice		S		
19	22		Hroch		Dvůr Králové		S		
19	23		Delvaň		Pardubice		S		
19	26				Liběchov		S		
19	44		Racek					S		
19	48				94.OVS			S		
19	53				99.OVS			S		

Roveři
Celkové pořadí	Plachetní číslo	Jméno lodi	Přístav		Kategorie	Pořadí v rozjížďce	
1	16		Rak		Jablonec		R		1	
2	15		Rejnok		Jablonec		R		2	
3	44		Racek					R		3	
4	50		Jeseter		Bruntál			R		4	
5	24		Jurka		Pardubice		R		5	
12	18		Á hop		Jablonec		R		
12	19		Fram		Jablonec		R		
12	20		Tanuki		Jablonec		R		
12	21		Kalmar		Pardubice		R		
12	23		Delvaň		Pardubice		R		
12	46				93.OVS			R		
12	3		Brigantina	Ostrava			R		

Líbila se mi také Modrá stuha. Nejhorší pro mne na ní asi bylo asi to, že naše loď v ní přes všechnu snahu posádky přišla o vítězství asi padesát metrů před cílem. Jinak se nám povedlo především přes obrovské rozptýlení lodí po sečské přehradě dostat všechny na oběd do přístavu, čímž se nepodařilo narušit odpolední program, který byl neméně nabitý.
Modré stuhy se zúčastnila spousta lodí nejrůznějších tříd. V cíli bylo klasifikováno 23 lodí, z toho 15 oplachtěných pramic. Další lodi byly nejrůznějších tříd. Zúčastnil se jak Roermond II. (ostravský lilien vleet), objevil se i jeden letitý mlok, tři cadety, olympijská jola, létající holanďan a netřídový trimaran, vyrobený z kanoe. Bohužel tu chyběly lodi, které v posledních letech vítězily - ostravské pramice se zvětšeným oplachtěním. Ty však nahradila podobně vybavená plzeňská loď, která byla navíc i novátorsky dílensky zpracovaná - spojovala v sobě koncepci ostravských lodí s moderními materiály (kovová kulatina takeláže). Vzhledem ke svým vlastnostem po zásluze získala štít konstruktérů.
Boje o modrou stuhu se také zúčastnila, ale jasně ji porazil jak pardubický Mobby Dick (FD), tak budějovická Mary Ann (O). Jejich souboj o prvenství byl dlouhý. Trval vlastně od okamžiku startu až do cíle, kterým proplula šťastnější Mary Ann. Start se lépe povedl Mary Ann, která získala docela slušný náskok. Na trati však patřila první polovina závodu (proti větru) Mobby Dickovi. Podařilo se mu získat až velice jednoznačně vypadající náskok. Na obrátce sice maličko zaváhal, ale vzhledem k délce náskoku se zdálo, že se nejedná o nic nepřekonatelného. V tu chvíli však poněkud polevil vítr. Mary Ann začala náskok Mobby Dicka postupně stahovat. V okamžiku, kdy vítr zafoukal trochu víc, přestávalo z náskoku ubývat, ve chvílích kdy nebylo možno genou Mobby Dicka udržet naplněnou větrem se Mary Ann začala nebezpečně přibližovat. Jelikož se cíl i tak dost rychle blížil, vypadalo to, že do cíle vpluje přes všechna protivenství Mobby Dick jako první. První však cílem proplula Mary Ann, protože asi 50 m před cílem se jí dostalo opět výhody značného utichnutí větru. Podivuhodně se držel i pardubický mlok.

celk. poř.	plachet. č.	jméno lodi	město			P550	jiná	pořadí v cíli	obrátka	
1				Mary Ann	České Budějovice		O. Jola		1	1	
2		CZ 53		Mobby Dick	Pardubice			FD		2	1	
3		49				9. Přístav		A			3	1	
4		298		Vlnka		České Budějovice	A			4	1	
5		50				Bruntál			A			5	1	
6		CZ 100		Lízule		Pardubice			mlok		6	1	
7		6 084				Praha				cadet		7	1	
8		1 998		Roermond II.	Nederland			lilien vleet	8	1	
9		II.				Kolín				cadet		9	1	
10		23		Jurka		Pardubice		A			10	1	
11		46				94. Ovs			A			11	1	
12		16		Rak		Jablonec		A			12	1	
13		18		Á hop		Jablonec		A			13	1	
14		17		Rejnok		Jablonec		A			14	1	
15		22		Hroch		Dvůr Králové		A			16	1	
16		21		Delvaň		Pardubice		A			18	1	
17		2		Briga		Eskadra Ostrava	A			20	1	
18		0				Ostrava				cadet		21	1	
19		3		Brigantina	Eskadra Ostrava	A			22	1	
20		44		Racek					A			24	1	
21						Polsko			A			25	1	
22				Drak Golfak	Jablonec			trimaran	26	1	
23		19		Fram		Jablonec		A			27	1	

Pozn. - lodě, které nebyly klasifikovány na obrátce byly z klasifikace vyřazeny. Proto se v některých případech liší pořadí v cíli a celkové pořadí. Lodi, které nedokončily platně závod byly z cílové listiny vyřazeny, protože nebylo v lidských silách zjistit, zda se závodu zúčastnily, či ne.
								Sam

