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

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 3/2017

Přesně měsíc po úvodním soustředění sezóny se závodníci Sportovního centra mládeže
třídy 29er přesunuli zpět do chorvatského Zadaru. Akce se tentokrát zúčastnilo 5 posádek
SCM a Bára Pavlíková s Janem Pokorným (členové ALT 29er).
Přestože je lokalita Zadaru velmi vhodná pro toto období, tentokrát nám vítr příliš nepřál.
Slabé “Jugo” bránilo nástupu termického “Mistrálu,” a tak po celý týden převládal spíše
slabší vítr. Pro nové posádky to byla dobrá šance se opět posunout kupředu. Zkušené
posádky by si ale určitě zasloužili tvrdší podmínky, které by je někam posunuly. Celkově lze
ale soustředění hodnotit kladně.
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Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka opět pomáhala nově příchozím, aby se rychleji
začlenili a předávali své cenné zkušenosti. Tým se od loňska velmi posunul ve vnímání
závodění a začíná více přemýšlet nad detaily. Oba zapracovali na fyzické přípravě, ale jejich
hmotnost už je na 29er poměrně kritická. Jedná se o společném přechodu na 49erFX, což
by bylo skvělým řešením pro všechny odrostlé závodníky.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Dobře pracující posádka, kterou doufejme letos čeká
výkonnostní růst. Břehová příprava je perfektní. Nyní je třeba vše zúročit na vodě. Je škoda,
že nefoukal silnější vítr, ve kterém posádka potřebuje trénovat.
Adam Ott a Matěj Konopík - Tato posádka se březnové akce bohužel nezúčastnila a podle
posledních informací bude chybět i na dubnové Gardě.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka se původně akce neměla zúčastnit, ale
nakonec přijeli alespoň na 4 dny. Tým má dobré nasazení a v únoru už otestoval i silnější
vítr.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka se snaží naplno začlenit. Týmu nechybí
bojovnost. Je třeba sladit loď. Výměna předního vantu a celkové doladění trimu.
Kormidelník si stěžoval na naražené palce u nohou, ale nebylo to nic vážného.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Nová posádka, která se nezúčastnila únorového
soustředění. Tým se ihned začlenil a ve slabém větru podával i dobré výkony v tréninkových
rozjížďkách. Je vidět vyježděnost z dvojposádkové plachetnice - práce s genakrem,
kosatkou i dobrá komunikace v posádce.
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Velké poděkování patří Torete charter za půjčení člunu a jachetnímu klubu Úskok v Zadaru,
který nám vyšel ve všem vstříc.
Nyní se posádky SCM 29er chystají na Lago di Garda, kde se po krátkém soustředění
zúčastní tradičního závodu Easter Regatta.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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