Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
30. srpna 2017

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti
6,7,8/2017

Po jarní části tréninku přišla příprava na zahraniční závody. Větrný Kiel i Quiberon nejsou
lokality pro nováčky a tak musela část nesourodé skupiny Sportovního centra mládeže
zůstat na domácích vodách. V Kielu i v Quiberonu ze začátku hodně foukalo, ale během
závodu vítr slábl a naše nejlepší posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda začala postupně
ztrácet. Tým je vyjezděný, má dobrou techniku, ale díky vyšší hmotnosti již ztrácí ve
slábnoucím větru a vlnách.
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29er
Trénink v Kielu
před
Eurocupem a
Quiberonu před
mistrovstvím
Evropy

V Kielu dokončili Mareček se Svobodou na 45. místě z 93 lodí. Začátek závodu byl nadějný,
ale postupně ztratili. Na 66. místě skončili Vítovec a Krsička a Ott a Konopík zůstali až na
79. místě. Pro tuto posádku to byl poslední společný závod. Původně se dohodli pro
dokončení sezóny, ale po Kielu přišlo definitivní rozdělení a na místo kosatníka Matěje
Konopíka nastoupil David Muzikář. Ten se rychle zlepšoval, což posádka předvedla dojezdy
na lipenském týdnu. Zejména druhý závod se jim vydařil, když v tomto novém složení dojeli
na pěkném 3. místě.
Vrcholem letošní sezóny bylo mistrovství Evropy ve francouzském Quiberonu. Tým tam
dorazil s předstihem, aby potrénoval a zvykl si na místní podmínky. Díky zahraničním
kontaktům se podařilo zajistit kvalitní mapy proudů i větru. Trénink byl poměrně větrný a
přínosný, ale v závodě bylo vše bohužel úplně jinak. Vítr zeslábl a naše posádky už
nepředváděly takové výkony. Osobně jako trenér SCM jsem byl nucen opustit dějiště
šampionátu a to z důvodu účasti na finálovém závodu Flying Phantom Extreme Sailing
Series, na což jsem s předstihem upozornil. Pro naše závodníky jsem ale na vlastní náklady
zajistil nejlepšího trenéra šampionátu Lorenza Bianchini. Jeho svěřenci dokázali zvítězit jak
v kategorii chlapců, tedy v absolutním pořadí, tak i v kategorii dívek. Našim posádkám se
nicméně příliš nedařilo a skončily na 125. resp. 148. místě ze 179. týmů.

Eurocup - Kiel GER - 93 lodí
45. Š. Mareček / J. Svoboda
(50. V. Živná / K. Živná)
66. M. Vítovec / M. Krsička
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(78. A. Milerová / K. Houšková)
79. A. Ott / M. Konopík

Pohár ČR - Lipno - 7 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1,1,1,1 - 3b
3. M. Vítovec / M. Krsička - DSQ,2,5,2 - 9b
5. J. Čermák / P. Košťál - 3,4,4,5 - 11b
6. A. Ott / M. Konopík - 5,6,DNC,DNC - 19b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 6,DNF,DNC,DNC - 22b

Pohár ČR - Lipno - 6 lod
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,6 - 9b
2. J. Čermák / P. Košťál - 2,2,2,1,5,2,2,5,6,3,1 - 20b
3. A. Ott / D. Muzikář - 4,5,4,2,2,3,6,2,4,2,5 - 28b
6. M. Jurečka / T. Zíta - 5,6,3,6,6,5,4,4,5,6,4 - 42b

Mistrovství Evropy - Quiberon FRA - 179 lod
125. Š. Mareček / J. Svoboda - 28,UFD,19,34,37,21,36,17 - 292b
148. M. Vítovec / M. Krsička - 3,14,21,7,27,2,27 - 223b
(158. V. Živná / K. Živná - 11,29,7,21,UFD,29,18 - 269b)

Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má dobrou výkonnost a v domácí flotile je
téměř neporazitelná. Na mezinárodní scéně ale ztrácí díky velké hmotnosti. Je nutný
přechod na jinou třídu. Ideálně 49erFX.
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Matěj Vítovec a Martin Krsička - Posádka má dobrou techniku a stále se posouvá
kupředu. Chybí ale taktická vyzrálost. Tým má ideální hmotnost a velmi dobrou fyzickou
zdatnost. Doporučuji postupný přechod na 49erFX.
Adam Ott, Matěj Konopík, David Muzikář - Posádka se definitivně rozešla po závodě v
Kielu. Na post kosatníka nastoupil David Muzikář, který se rychle začlenil a tým předvedl
vzrůstající výkonnost na Lipně dojezdem na 3. místě. Na podzim už se počítá s jejich
zahraniční účastí. V příštím roce by bylo dobré zvážit postupný přechod na 49erFX.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila. Je
třeba nechat loď na Nechranicích a více trénovat. Na Lipně se posádce nedařilo a dojížděla
poslední.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka dokáže překvapit, ale díky horší technice
jízdy má nevyrovnané výsledky. Chybí více tréninku na 29eru. Posádka vynechala lipenský
týden.
Jaroslav Čermák a Petr Košťál - Zatím nejlepší tým z nováčků. Opět je ale třeba hodně
tréninku, aby se posádka dotáhla na ostatní posádky. Tým poctivě trénoval a to se hned
projevilo na Lipně, kde dokázal vyhrát dokonce dvě rozjížďky a skončil na 2. místě.
V žebříčku SCM 29er vede posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda. Z nováčků jsou
nejlepší Jaroslav Čermák a Petr Košťál.
Nyní se chystá trénink na Nových Mlýnech a týdenní akce na Nechranicích, kde v závěru
proběhne Eurocup třídy 29er. V říjnu odjíždíme na trénink a finále Eurocupu na Lago di
Garda, kde bychom chtěli potrénovat ještě v listopadu. V prosinci pak naše nejlepší
posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda odletí na mládežnické mistrovství světa World
Sailing do Číny. Sezóna tedy zdaleka nekončí.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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