Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
29. března 2018

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 03/2018

Circolo Vela Arco na Lago di Garda hostilo český 29er tým. Celkem 5 našich posádek se
zúčastnilo soustředění a následně úvodní Easter Regatty. Celý týden foukala velmi silná
Ora, ale v sobotu, kdy závod začal, vítr o něco zeslábl. Později odpoledne se odjely 3
rozjížďky. V neděli pak závod pokračoval v postupně sílícím větru a odjely se pěkné 4
rozjížďky. Celkem tedy 7. Z vítězství se nakonec radovala toskánská posádka Nicolo
Codeghini a Edoardo Gamba, kteří na shodu bodů porazili domácí tým Federico Zampiccoli
a Luca Fracassi. Ti měli v 5. rozjížďce nezaviněnou kolizi a s potápějící se lodí museli odjet
na břeh. Uznání náhradních umístění pak pro ně bylo spíše zklamáním. Tým měl rozhodně
na to zvítězit. Na 3. místě skončili další Italové Giobanni Boletti a Nicola Torchio.
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29er Soustředění a
Easter Regatta
na Lago di
Garda

Z našich si nejlépe vedla posádka Sportovního centra mládeže Matěj Vítovec a Martin
Krsička. Těm by nejlépe vyhovoval velmi silný vítr, ale i v daných podmínkách se jim celkem
dařilo. První den si připsali 6., 8. a 12. místo, které nakonec nezapočítali. V neděli dojeli na
10., resp. 11. místě, ale pak přišla kolize a posádka musela rychle zamířit na břeh. Následný
protest Matěj s Martinem vyhráli a dostali náhradní umístění v posledních dvou rozjížďkách.
To jim ale rozpáranou loď nezalepí. Celkově tedy 10. místo. Na 14. místě skončili Jára
Čermák a Petr Košťál, kterým se nedařily starty. Na 16. místě dojela na tento závod složená
posádka Adam Ott a Klára Houšková. Téměř na konci startovního pole skončila Bára
Pavlíková se začínající Aničkou Teubnerovou na 27. místě a na shodu bodů za nimi dojela
zcela nová posádka Michal Krsička a Lukáš Krsička. To nám udělalo velkou radost, protože
kluci jeli svůj první závod na 29eru a tento týden na Gardě pokračují na Optimistu. Po delší
době je zde šikovná posádka, která přichází na 29er včas. Také Anička Teubnerová si na
kosatnický post rychle zvyká a i v těžkých podmínkách se dokázala postupně zlepšovat.
Velké díky rodičům, kteří zajistili druhý člun pro trénink i zvýšení bezpečnosti a břehové
zázemí (Víťa Ott, Dan Vítovec, Jana Košťálová).
Akce se velmi vydařila. Posádky se podařilo připravit pro závod, který se nakonec také
celkem vydařil. Nicméně nás čeká stále hodně práce na zlepšení techniky jízdy v kombinaci
s taktikou.

Regaty a soustředění:
21.-23. března 2018 - soustředění
24.-25. března 2018 - Easter Regatta - Circolo Vela Arco
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Ester Regatta - Lago di Garda ITA - 29 lodí (CZE, ESP, FRA, ITA)
1. ITA - N. Codeghini / E. Gamba - 2,4,3,1,2,1,2 - 11b
2. ITA - F. Zampiccoli / L. Fracassi - 3,1,1,3,DNF,DNC,DNC - 11b
3. ITA - G. Boletti / N. Torchio - 7,5,2,2,2,1
10. M. Vítovec / M. Krsička - 8,12,6,10,11,DNF,DNC
14. J. Čermák / P. Košťál - 15,17,12,13,13,14,13 - 80b
16. A. Ott / K. Houšková - 21,21,14,16,14,11,9 - 85b
27. B. Pavlíková / A. Teubnerová - 25,24,24,25,DNF,DNF,DNC
28. M. Krsička / L. Krsička - 24,27,27,26,24,DNF,DNC

Hodnocení posádek:
Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádce vyhovují tvrdé podmínky, ve kterých ještě
vylepšila svoji techniku jízdy. Na závod sice vítr o něco zeslábl, ale i tak tým předváděl
vyrovnané a slušné výkony. Tým ovšem s postupujícím věkem začíná bojovat s mírnou
nadváhou, což se samozřejmě promítne ve slabším i střední větru.
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Jára Čermák / Petr Košťál - zahájili svoji teprve druhou sezónu na 29eru. Tým velmi
špatně startoval a opakoval při této proceduře chyby. Pak vše doháněli dobrou technikou i
taktikou, ale s jejich zastaralým oplachtěním to samozřejmě nestačilo. Nicméně posádka už
má objednané nové plachty a tak věřím, že v kombinaci s pravidelným nácvikem
předstartovních manévrů, to bude znamenat razantní posun. Tým je navržen na nominaci
na mistrovství světa mládeže.
Adam Ott - ten tentokrát nestartoval se svým stálým kosatníkem. Chvilku trvalo, než se
posádka sjela, ale pak se výsledky postupně zlepšovaly a poslední rozjížďku tým dojel
dokonce v první desítce na 9. místě.
Michal Krsička / Lukáš Krsička - sourozenecká dvojice i přes pouhých 95 kg trénovala v
náročných podmínkách a během závodu vše dobře zvládala. Samozřejmě chybí rychlost a
vyježděnost a hmotnost, ale je skvělé, že máme konečně posádku, která má několik let
před sebou a přichází na 29er včas. Oba závodníci nyní pokračují na Gardě na Optimistu a
chtějí absolvovat letošní mistrovství světa této lodní třídy, což považuji za zbytečné, ale plně
jejich rozhodnutí akceptuji a věřím, že pak se stejnou intenzitou naskočí do tréninku na
29eru.

Nadále probíhá zdokonalování systému vyhodnocování kvality vybavení naší flotily lodí a
také hodnocení jednotlivých posádek Sportovního centra mládeže.
Ve spolupráci se závodníky (Adam Ott a David Muzikář) bylo dokončeno několik výukových
videí, které jsme zveřejnili na třídových stránkách www.czech29er.cz a nyní budou
upraveny také pro Jachtařskou akademii Českého svazu jachtingu. Tato videa jsou důležitá
pro nově příchozí posádky, které mohou rovnou začít čerpat zkušenosti, než se pustí do
prvních tréninků.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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