
Značka, kterou založil v roku 1977 
Claudio Badali, v té době italský 
reprezentant v jachtingu, vyrábí dodnes 
jedny z nejkvalitnějších plachet na trhu.

PRO MLADIČKÉHO STUDENTA Claudia 
byly plachty na závodní jachty drahé, a tak se 
se svým kamarádem rozhodl si navrhovat  
a také vyrábět vlastní plachty. Ty začali šít  
na stroji jeho matky. Claudio na nich začal 
vyhrávat závody, a tak k němu přicházeli  
i ostatní závodníci a chtěli, aby jim plachty 
vyrobil. Dodnes vyrábí plachty jak pro 
závodní, tak kajutové lodě a samozřejmě  
pro windsurfing.

CHALLENGER SAILS

 PŘICHÁZÍ DO ČESKA 

A NA SLOVENSKO

CHALLENGER ZNAMENÁ VÝZVU 

ABY VÁM PLACHTY DOBŘE SLOUŽILY 

V KAŽDÝCH PODMÍNKÁCH.

Windsurfing éra
Jeden Claudiův kámoš se vrátil z USA  
a přivezl Ten Cate windsurfer – novou 
hračku na vodu s poničenou plachtou. 
Testoval ho na vodě a zjistil, že to je 
mnohem zábavnější než jeho lodní třída 
470. Začal se tedy zabývat vývojem 
windsurfingových plachet. V té době 
Claudio dělal návrhy plachet pro Poit-7  
a tato značka zaznamenala úspěchy  
i v PWA. Nicméně se rozhodl, že půjde svojí 
cestou a bude vyrábět plachty pod svojí 
značkou Challenger Sails.

Úspěchy značky v PWA začali posouvat 
rideři, např. Dani Bruch, Pascal Toselli,  
Nico Akgazcian.

Firmě se s její windsurfingových 
plachtami začalo tak dařit, že v posledních 
letech dělala 50-60% obratu celé firmy.  
A tak se majitelé rozhodli, že vytvoří 
samostatnou divizi Challanger Windsurfing 
a uvedou značku na mezinárodní trh. Při 
výrobě se zaměřují na dvě věci: plachta 
musí být silná a lehká.

Kvalitu plachet potvrzuje i Chris Pressler 
(majitel windsurfingového portálu 
continentseven), který jako team rider  
letos podepsal smlouvu. Zvláštností 
Challenger Sails je výroba plachet na 
zakázku.  „Pravděpodobně jsme jediní  
v Evropě, kteří dělají plachty dle přání 
zákazníka  na zakázku jak pro jachty,  
tak pro windsurfing,“ říká pan Badali.

 
Chris Pressler pro rider a majitel webu 
continetseven se po mnoha letech, kdy 
jezdil známé světové značky, vrátil  
k Challerger Sails. Jaké jsou jeho dojmy?
Vzpomínám si na naši první spolupráci  
v letech 2003–2007, která se spojovala  
i s mou profesionální kariérou.  
V současnosti je situace jiná a je to pro mě 
nová výzva. Už nejezdím profesionální PWA 
eventy a zaměřil jsem se více na freeriding. 
Sociální média hrají stále větší roli  
a windsurfing má silných protivníků, jako 
jsou kitesurfing a SUP. Ale já mám pořád 
chuť cestovat na nová místa  
a ukazovat krásu tohoto sportu. Plán je 
sdílet s lidmi naše zážitky z windsurfingu, 
chystáme se navštívit i spoty na Slovensku 

a v Čechách. Zároveň budu 
Claudiovi poskytovat mé 
zkušenosti z jízdy a snažit se, 
aby se tato italská značka 
dostala do pozornosti celého 
světa.

Které plachty budeš jezdit?
Mým cílem je určitě vyzkoušet 
všechny produkty 2017. Určitě 
nejprve sáhnu po Fluid 7,6  
na lehký freeride, pak otestuji  
4 Pro 5,4 m se 104litrovou  
Flare deskou na freestyle  
a mix plachet K.Ondas  
a samozřejmě 4G a 3G ve 
velikostech od 5,0 po 3,2 podle 
větru. Od Claudia jsem dostal  
i speciální dárek, ručně 
vyrobenou 4G 5,8 m s černým 
karbonem. Nádherná plachta  
s metalickým lookem. A to 
nemluvím o její váze. Paráda.

Co pro tebe znamená 
Challenger?
Jméno mluví samo za sebe,  
je to výzva. Výzva, aby vám 
plachty dobře sloužily  
v každých podmínkách. 
Dokazují to i týmoví jezdci 
Challengeru Dany Bruch,  
který s těmito plachtami jezdí 
nejextrémnější závod světa Red 
Bull Storm Chase. Challenger je 
pro mě i rodina. Znám Claudia  
a celý tým dlouhá léta.
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Hlavní foto 
Ambasadorem 
značky se letos stal 
Chris Pressler, PRO 
rider a majitel 
webu 
continentseven.

Hore Claudio 
Badali, zakladatel 
značky Challenger 
Sails.

Fotka na úvodní 
strane Challenger 
Sails chce letos 
více prorazit na 
světovém trhu.

PROČ ZASTUPUJETE
 CHALLENGER SAILS?

Chtěla to náhoda. Loni  
v květnu jsme s Petrem 
jezdili na Gardě a při 
jednom pěkným skluzu 
jsem zlomil stěžeň a ten mi 
propíchl plachtu. A tak mi 
jeden Ital, když to viděl, 
nabídl, ať si vyzkouším 
jeho Aero 8,6 od CHS. Byl 
jsem z plachty nadšený! 
Hned ten den jsem si 
zjistil, kde se plachty 
vyrábějí. Na druhý den 
jsem si sjednal schůzku  
s majitelem.

V ČEM JSOU 
PLACHTY PRO ROK 
2017 JINÉ ČI LEPŠÍ?
Designem a funkčností. 
Líbí se nám koncept 
stejného designu pro celý 
sortiment. Plachty jsou 
lehké, ale zároveň pevné.

JAKÝ JE VÁŠ PLÁN 
PRO PŘEDSTAVENÍ
 ZNAČKY A JAK 
PLACHTY A STĚŽNĚ
 BUDETE NABÍZET?
Plachty a stěžně budeme 
představovat na promo 
akcích na našich rybníkách 
a jezerech – Cajktest 
Challenger Sails 2017.
Celý sortiment plachet  
od freeride přes freestyle 
až po race plachty 
přivezeme na předem 
avizovaný spot a zájemci si 
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je budou moci na břehu 
prohlédnout  
a taky zadarmo na vodě 
vyzkoušet.

JAK SE O PROMO
 AKCÍCH DOZVÍME 
A KDE BUDOU?
Když bude dobrá  
větrná předpověď, 
vyvěsíme termín a místo 
Cajktestu na náš web  
www.2Wsports.cz a na náš 
facebook  Challenger sails 
CZ/SK. Sejdeme se na 
obvyklých místech: Nové 
Mlýny, Neusiedler See, 
Lipno, Dehtář, Nechranice, 
Dářko, možná  
i na Slovensku.

BUDETE PODPOROVAT
 TEAM RIDERY 
A PROMOJEZDCE 
V ČR A SK?
Jasně. V každé kategorii 
(wave, freestyle, freeride, 
freerace, race) budeme 
hledat minimálně jednoho 
jezdce v CZ a SK, kterého 
vybavíme cajkem za 
výhodných podmínek. 
Chceme podporovat taky 
mladý kluky a holky, který 
chtějí začít jezdit. 
Challenger Sails vyrábí 
skvělý plachty pro děti. 
Jednoduše řečeno, 
chceme se starat o 
spokojenou komunitu 
surferů, poradit a pomoci 
těm začínajícím.

Minulý rok se oficiálním dovozcem  
a distributorem pro CZ a SK stala firma 
2Wsports, kterou tvoří dva surfaři, otec a syn. 
Vyrůstali na našich rybnících a jezerech  
a tudíž velice dobře znají potřeby pro naší 
společnou lásku. Syn Petr jezdí od svých  
6 let. Loni vyhrál Český pohár ve třídě Bic 
Techno, což je třída pro mladé windsurfery. 
Zeptali jsme se jich, jak se k Challenger Sails 
dostali a jaké jsou jejich plány.
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