Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
2. května 2017

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 4/2017

Po druhém málo větrném soustředění v chorvatském Zadaru se tým Sportovního centra
mládeže 29er přesunul do Circolo Vela Arco na Lago di Garda. Akce byla zaměřena na
zkušenější posádky, které jsou již bez problémů schopny zvládat tento větrný revír. Oba dva
dny tréninku foukalo přes 20 uzlů. Díky skvělým podmínkám se podařilo dobře potrénovat a
odstranit řadu chyb v technice jízdy. To se pak velmi pozitivně projevilo během závodu,
když posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda jednoznačně dominovala a s poměrně
velkým bodovým náskokem dokázala celý závod vyhrát. Rozjížďku v nejsilnějším větru
vyhráli dokonce s náskokem přes 300 metrů před hlavními soupeři z Itálie a Francie.
Nakonec si nevedla špatně ani druhá posádka Matěj Vítovec a Martin Krsička, kteří skončili
na 9. místě z 23 posádek (CZE, GER, FRA, ITA).
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29er
Soustředění
SCM a Easter
Regatta na
Lago di Garda

29er Easter Regata 2017 - 23 lodí (CZE, GER, ITA, FRA)
1. CZE - Š. Mareček / J. Svoboda - 2,3,2,2,1,4,1,2 - 13b
2. ITA - M. Porro / L. Fracassi - 8,4,1,1,UFD,1,6,1 - 22b
3. ITA - N. Codeghini / E. Gamba - 1,1,9,3,2,2,DNF,6 - 24b
———————————————————————————
9. CZE - M. Vítovec / M. Krsička - 3,13,11,8,8,13,10,8 - 61b

Na konec dubna pak bylo naplánováno soustředění v Loděnici Lipno v Lipně nad Vltavou.
Účastníky však zaskočil příval sněhu a kalamita, která zcela znemožnila páteční vyplutí na
vodu. O prodlouženém víkendu se pak konal první letošní pohárový závod. V poměrně
silném poryvovém větru se odjelo 9 rozjížděk. Bylo skvělé sledovat rychle se zlepšující
výkonnost nově příchozích posádek, které už zvládají poměrně silný vítr. Nakonec opět
zvítězila posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda.
Velká cena Lipna - 6 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 4,1,1,3,1,1,1,2,1 - 8b
2. B. Pavlíková / J. Pokorný - 1,2,3,1,3,5,4,1,2 - 13b
3. A. Ott / M. Konopík - 2,3,4,2,2,2,2,3,4 - 16b
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Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka předvedla skvělý výkon na Lago di Garda, kde
suverénně zvítězila. Tým navíc zapracoval na přípravě lodě a vybavení a na vlastním
osobním nasazení. Posádka navíc pomáhá nově příchozím s rychlým přechodem na 29er.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Tento tým si dobře vedl na Lago di Garda, ale horší to
bylo na Lipně při domácím poháru. Posádka má ráda silný vítr, ale neporadila si příliš dobře
s takticky náročnou vodou.
Adam Ott a Matěj Konopík - Posádka se hodně zlepšila. Manévry jsou rychlé a precizní a
změnilo se i taktické myšlení. Pokud týmu vydrží tréninkové nasazení, pak by mohli
předvádět dobré výkony zejména v silnějším větru.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila a i v
silném větru dokázala bojovat stěžněm vzhůru. Tým má dobré nasazení a loď již poměrně
dobře zvládá.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka předvádí dobré taktické zkušenosti, ale
chybí technika jízdy. Tým musí hodně trénovat, aby co nejdříve loď zvládl. Pak by mohla
posádka výkonnostně poskočit.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Tým trénoval individuálně a z důvodů extrémně špatné
předpovědi a kalamity se na Lipno nedostavil. Na Nechranicích už ale chybět nebude.
Poděkování patří klubům C.V. Arco a YC Lipno nad Vltavou a všem rodičům závodníků,
kteří komunikují a snaží se hledat cestu ideální přípravy. Přechod na 29er není úplně
jednoduchý a vyžaduje hodně tréninku, ale rozhodně se nejedná o nějakou “gymnastickou”
třídu, jak je některými neznalými trenéry podsouváno. Na Lipně bylo jasně patrné, že dobří
jachtaři z lodních tříd Optimist a RS Feva, dokáží během několika tréninků zvládnout loď
tak, aby mohli závodit na domácích vodách i v náročnějších podmínkách.
Nyní se posádky SCM 29er chystají na soustředění na Nechranice (CSCN), kde se o dalším
prodlouženém víkendu pojede pohárový závod.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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