Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
5. října 2017

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 9/2017

Na září bylo naplánováno soustředění na Nových Mlýnech, které mělo vyvrcholit závodem
mistrovství České republiky. Během individuálního tréninku, týden před šampionátem,
narazila jedna z posádek do stromu pod hladinou vody (na původním kurzu třídy Finn) a
poškodila ploutev i ploutvovou skříň. Následně pak padlo moudré rozhodnutí a závod byl
přeložen jako Pohár ČR v novém termínu na Nechranice a jako Mistrovství ČR na stejnou
vodu do termínu Eurocupu.
Před pohárovým závodem proběhl páteční trénink, ale vlastní závod se pak pro nedostatek
větru neodjel. Pak následovalo soustředění před mistrovstvím republiky. Foukalo pouze
jeden den, kdy posádky absolvovaly dopolední i odpolední trénink. V osmi bodovaných
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testech si nejlépe vedla posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda, před Járou Čermákem a
Petrem Košťálem a Matějem Vítovcem a Martinem Krsičkou. Další posádky již poměrně
ztrácely. Zbytek soustředění byl doplněn o přípravu na regatu, sportovní aktivitu, přednášky
a točení naučných videí.
Čtyřdenní mistrovství ČR bylo opět ve znamení bezvětří. Vítr se dostavil pouze v sobotu,
kdy hlavní rozhodčí, ještě loňský závodník na 29eru Václav Brabec, připravil 4. rozjížďky. V
neděli již opět nefoukalo a tak se z vítězství radovala letos nově příchozí posádka Jára
Čermák a Petr Košťál. Favorité závodu Šimon Mareček a Jan Svoboda skončili “až” na 3.
místě.
Mistrovství ČR - Nechranice (10 lodí)
1. J. Čermák / P. Košťál
2. A. Milerová / K. Houšková
3. Š. Mareček / J. Svoboda
4. A. Ott / D. Muzikář
6. M. Vítovec / M. Krsička
8. M. Jurečka / J. Kubů
10. O. Müller / M. Vaszi

Pohár ČR - celkové pořadí (12 lodí)
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1,1,1,1,3 - 4b
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2. B. Pavlíková / J. Pokorný - 2,3,2,4,5 - 11b
3. J. Čermák / P. Košťál - 7,4,5,2,1 - 12b
4. A. Ott / D. Muzikář - 3,2,6,3,4 - 12b
6. M. Vítovec / M. Krsička - 4,5,3,7,6 - 19b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 5,7,7,6,8 - 25b
8. O. Müller / M. Vaszi - 6,6,8,7,10 - 27b

Žebříček SCM 29er před posledním závodem
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 11b
2. M. Vítovec / M. Krsička - 23b
3. J. Čermák / P. Košťál - 23b
4. A. Ott / D. Muzikář - 25b
5. M. Jurečka / T. Zíta - 36b
6. O. Müller / M. Vaszi - 40b

Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má dobrou výkonnost a skvělou techniku jízdy.
Už ale výrazně ztrácí ve slabším větru. Oba závodníci dokázali snížit celkovou hmotnost, ale
145 kg je na tuto loď příliš. Tým ztrácí především ve slabém větru na zadní kurzy. Je nutný
přechod na 49er FX.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Tento tým je dobrý a vyježděný v silnějším větru, ale ve
slabém spíše zaostává a příliš se kupředu neposunul. Pomohlo by trénovat ve všech
povětrnostních podmínkách.
Adam Ott a David Muzikář - Kosatník má za sebou teprve třetí závod na 29eru, ale i
přesto si tým nevede špatně. Posádka skončila na shodu bodů na 4. místě v Poháru ČR.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Posádka nejela na MČR v plném složení. Je třeba více
tréninku, aby se tito závodníci posunuli. Je vidět taktická zkušenost, ale chybí technika jízdy
a vyježděnost.
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Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Oba závodí na windsurfingu a také na Laserech.
Vzhledem ke kolizi termínů už se neočekávala jejich účast na MČR, ale oba přijeli i přes
nachlazení kormidelníka. To se cení. Nicméně nebyla možnost porovnání pokroku.
Jaroslav Čermák a Petr Košťál - Posádka poctivě individuálně trénovala a na společných
trénincích tvrdě pracuje. Je to velmi znát a projevilo se to i na výsledcích. Posádka ve své
první sezóně dokázala vyhrát mistrovství ČR a skončila na 3. místě v Poháru ČR.

Před posledním závodem vede žebříček SCM naprosto suverénně posádka Šimon Mareček
a Jan Svoboda. Na dalších dvou místech je ale shoda dvou posádek - Matěj Vítovec a
Martin Krsička a Jára Čermák a Petr Košťál.
Na stránkách ČSJ byly zveřejněny dotazníky pro zájemce pro přidělení lodí 29er a případné
zařazení do Sportovního centra mládeže pro rok 2017. Zároveň jsme udělali testovací den
na Nechranicích, o který ale nebyl příliš velký zájem. Na příští rok se pokusíme uspořádat
několik společných závodů s třídou Optimist a RS Feva a tam umožnit mladým jachtařům
jízdu na 29eru. Tím nejlépe vyvrátíme falešné fámy a nalákáme více mladých a
perspektivních jachtařů.
Nyní čeká závodníky soustředění na Lago di Garda, kde bude následovat nejlépe obsazený
závod série Eurocup. Pro nováčky to bude tvrdý křest, ale věřím, že jsou připraveni.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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