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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 2/2019

V italském Anziu se uskutečnilo první letošní soustředění Sportovního centra mládeže. Akce
se zúčastnily celkem čtyři posádky třídy 29er (jedna posádka ze zdravotních důvodů
nedorazila), ke kterým se přidal jeden tým 420.
Úvodní den soustředění se bohužel netrénovalo. Přes Itálii přecházel frontální systém a
podmínky nedovolily vyplutí. Druhý den vítr výrazně zeslábl a na vodě trénovala skupina
závodníků třídy Laser. Naši tedy vyrazili na vodu, ale trénink se nakonec nekonal. Posádka
Čermák / Košťál byla semleta u výjezdu vlnou, která je převrhla a oni následně přišli o
stěžeň. Načasování výjezdu se přitom nezdálo být špatné, ale velká vlna se začala zdvihat
kousek od jejich přídě a oni tak neměli šanci. Následný trénink byl zrušen. Další den
trénovalo na vodě asi 30 plachetnic různých lodních tříd a tak se všichni těšili. Na vyplutí
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přišel dešťový mrak a vítr přechodně zesílil. Zkušenější posádky pomáhaly těm méně
zkušeným a ty musely před vyplutím na otevřené moře čekat blíže břehu. Na to doplatila
posádka Krsička / Krsička, která se převrátila a zlomila stěžeň o písečné dno. Ostatní
posádky pak bez problémů vypluly na větší hloubku a na otevřeném moři probíhal skvělý
trénink. Vlny byly obrovské a foukal i příznivý vítr. Podobné podmínky očekáváme letos na
mistrovství světa mládeže a mistrovství světa 29er v polské Gdynii. Díky absenci jedné z
posádek jsme měli náhradní stěžeň. Posádky se pravidelně střídaly a tak měli všichni
účastníci každý další den min. 3-3,5 hodiny tréninku.
Ze strany rodičů panovaly určité pochybnosti o výběru lokality. Jsem přesvědčen, že Anzio
je skvělý revír. To že přijde fronta a nedá se vyplout je prostě realita. Stejně tak by nás to
postihlo dříve nebo později i v jiných revírech Středomoří. Navíc v dříve navštěvovaném
Zadaru bylo 5-9°C, oproti 16°C v Itálii. Velkou výhodou také bezesporu je, že si rodiče
nemusí brát na týden dovolenou a děti letí jen s trenérem. Co se týče obřích vln a
zlomených stěžňů, pak je třeba myslet na to, že se jako tým musíme posouvat kupředu a
bezpečné hladké vody jezer a zálivů, nám již nestačí. Navíc je Anzio skvělé i s ohledem na
letošní vrcholy sezóny.
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Je velmi pozitivní, že zafungovala role projektu “Jachting hledá Skiﬀmeistera.” Většina
závodníků se aktivně zapojila a vzájemně se předhání v plnění úkolů. Někteří se pustili
dokonce i do lovení plastů v moři… Jen čekáme na vyjádření VV ČSJ, zda přijde na tento
projekt určitá podpora.

“Jachting hledá Skiﬀmeistera” - soutěž aktivity členů SCM
1. A. Ott / D. Muzikář - 392 bodů (SCM “A”)
2. J. Čermák / P. Košťál - 292 bodů (SCM “A”)
3. T. Nevelöš / A. Nevelöš 272 bodů (SCM “B”)

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka si na vodě vede velmi dobře a po právu je naším týmem
číslo 1. Kluci mají skvělou rychlost na stoupačku a dokáží dobře sjíždět vlny i na zadní kurz.
Navíc si dokáží poradit i v nových a netradičních podmínkách, když se např. stočí úhel
obřích vln vůči větru. Tým ovšem bojuje s finanční situací. Dle mého názoru by pomohlo
stanovení přesnějšího rozpočtu na sezónu a započtení přibližné podpory ze strany ČSJ
prostřednictvím SCM.
Adam Ott / David Muzikář - Tým je velice aktivní a žene se za body do Skiﬀmeistera. Na
vodě to ale není až tak ideální. Partnerství v týmu je nevyvážené a k výtkám přichází pouze
vytáčky a odpovědi, proč co nejde. Doufám, že se to změní a tým začne fungovat jak má.
Kluci mají samozřejmě i světlé chvilky a dokáží mile překvapit.
M. Krsička / L. Krsička - Zdá se snad, že se zlepšuje vzájemná komunikace. Posádka je na
tom velmi dobře takticky a zlepšuje svoji techniku jízdy. I přes menší hmotnost dokáží zajet i
v náročných podmínkách. V silném větru jim ale chybí rychlost.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Kormidelník absolvoval první soustředění na 29eru. Jeho bratr je
sice už zkušený závodník, ale na kosatce je také nováčkem. Jejich technika jízdy je na
úrovni začátečníků, ale v tréninkových rozjížďkách skvěle startují a dokáží výborně zajet i
první stoupačky.
Další posádkou na soustředění byla Z. Vychová / E. Vychová. Jezdí na 420 a nejsou členky
SCM, ale skvěle zapadly do naší skupiny. Na vodě nemám příliš možností se jim věnovat,
ale myslím, že i tak se posouvají a zlepšují techniku.
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Byly dopracovány webové stránky ALT 29er a probíhá úzká spolupráce s vedením třídy.
Připravují se další dvě soustředění a závod v Anziu a následně na Lago di Garda.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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