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

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 04/2018

V dubnu se Sportovní centrum mládeže třídy 29er přesunulo na domácí Lipno. Nejprve
proběhla v Lipně nad Vltavou příprava a první letošní závod Poháru České republiky a o
týden později následovalo od soboty do pátku celotřídové soustředění, na které navázal
další třídenní pohárový závod. Celkem tedy závodníci strávili na Lipně až 15 dnů.
Soustředění bylo velmi přínosné. Bylo zaměřeno na rychlé začlenění nováčků do flotily.
Celkem se na akci vystřídalo 10 posádek, tedy 20 závodníků. Podmínky byly skvělé.
Převládalo slunečné počasí se slabým až středním větrem, ale nechyběl ani jeden velmi
větrný den. V extrémních podmínkách už ale jezdila jen posádka SCM Matěj Vítovec a
Martin Krsička.
Vše pak bylo završeno Decatlon regatou, během níž se odjelo 12 krásných rozjížděk. V
rámci náboru nových závodníků jsme připravili asi hodinové povídání o třídě 29er. Akce
podpořená vedením RS Feva se ale téměř minula účinkem, když se jí zúčastnili jen 3 rodiče
a 5 závodníků. Asi 7 mladých jachtařů z RS Feva si také přímo vyzkoušeli jízdu na 29eru.
Nicméně jsme očekávali mnohem větší zájem o zasvěcení do tajů nástupnické mládežnické
lodní třídy ze strany trenérů RS Feva. Bylo by tedy ideální, kdyby se do osvěty zapojila i
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jachtařská akademie. Možná by pak nedocházelo někdy až k násilnému držení
dospívajících závodníků na dětské lodní třídě, která je jinak ideálním začátkem pro rozvoj na
dvouposádkovou lodní třídu.
Regaty a soustředění:
20.-22. dubna 2018 - příprava a Pohár ČR - Lipno nad Vltavou
27. dubna - 4. května 2018 - příprava a soustředění ALT 29er a SCM
Velká cena Lipna - Lipno nad Vltavou - 8 lodí
1. M. Vítovec / M. Krsička - 3,3,3,2,1,1,1 - 11b
2. J. Čermák / P. Košťál - 2,1,2,1,2,4,3 - 11b
3. A. Ott / D. Muzikář - 1,2,1,3,4,2,4 - 13b
6. M. Krsička / L. Krsička - 6,5,7,5,5,DNC,5 - 33b

Hodnocení posádek:
Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka má především psychický problém se slabším
větrem, ale když se dostatečně nabudí, tak dokáže i v těchto podmínkách zajet dobře.
Nicméně dominuje především v silném větru, kde má výbornou techniku a projeví se i
fyzická připravenost.
Jára Čermák / Petr Košťál - tým pořídil nové plachty a tím zrušil svůj materiálový
handicap. Jezdí velmi takticky a neopakují chyby. Ještě chybí vyježděnost v tvrdých
podmínkách, kde nemají dostatečnou rychlost na stoupačku.
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Adam Ott / David Muzikář - závodníci dokáží podat dobré výkony, ale několikrát se
projevil slabší závěr. Zdá se, že zatím neunesou možnost vítězit. Pokusíme se i na to
připravit tréninková cvičení. Kosatník je stále velmi mladý, ale hodně se naučil. Měl by ale
jasně ukázat své priority v jachtingu. Řady akcí se totiž nemůže zúčastnit.
Michal Krsička / Lukáš Krsička - jednoznačně nejmladší a nejperspektivnější posádka
dosáhla věku 15 let. Oba jsou vzhledem k věku ve velmi dobré fyzické formě a jdou rychle
dopředu. Této posádce je třeba dát maximální péči. Brzo se zařadí mezi naší absolutní
špičku a přitom mají vše ještě před sebou.
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 dalších
výukových videí, které jsme zveřejnili na třídových stránkách www.czech29er.cz a byly
upraveny také pro Jachtařskou akademii Českého svazu jachtingu. Tato videa jsou důležitá
pro nově příchozí posádky, které mohou rovnou začít čerpat zkušenosti.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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