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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 5/2019

V květnu se řada závodníků věnovala školní přípravě, maturitám a přijímacím zkouškám na
další školy. Na Nových Mlýnech nicméně proběhlo úspěšné soustředění, kterého se
zúčastnilo celkem osm posádek, tedy šestnáct závodníků. Akce byla organizačně náročná,
protože od pondělí do čtvrtka vál poměrně silný vítr. To přišlo vhod většině posádek, ale
mezi účastníky byly i dva nové týmy. Ty jsme zkoušeli jako jednotlivce kombinovat v
posádkách zkušenějších a občas se svezly i samostatně. Díky kvalitním i dvoufázovým
tréninkům a večerním video rozborům, měli závodníci možnost na sobě pracovat a bylo
vidět, že ty týmy, které na jaře nelenily a poctivě trénovaly, se rychle zařazují i do celkového
pořadí tréninkových rozjížděk. Navíc stále lépe zvládají i silnější vítr. Poslední den
soustředění po čtyřech větrných dnech vítr zeslábl. Byla to skvělá příležitost pro trénink
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dvou zcela začínajících týmů. Ostatní pak pilovali jízdu poslepu, tedy získání lepšího citu pro
loď a zejména návyky lepší komunikace, která je pro dvouposádky nezbytná. Soustředění
bylo odpoledne ukončeno a večer dorazily další posádky na závod, který se měl konat o
víkendu. Celkem bylo na břehu připraveno třináct lodí. Vítr se ale ani letos nedostavil.

“Jachting hledá Skiﬀmeistera” - soutěž aktivity členů SCM
SCM - A
1. A. Ott / D. Muzikář - 934 bodů
2. J. Čermák / P. Košťál - 862 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 765 bodů
SCM - B
1. L. Košatová / L. Košata - 586 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 551 bodů
3. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 533 bodů

V soutěži aktivity stále vede posádka Adam Ott a David Muzikář, kteří překročili hranici 900
bodů a trvale si drží přibližně 50 bodový náskok. Hodně velkou roli v hodnocení budou jistě
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hrát výsledky na světových regatách, které nás v létě čekají. Tým se ale zlepšil a tak
můžeme očekávat ještě velkou bitvu o “Skiﬀmeistera.”
Nejvíce napluto mají Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří na vodě strávili již 39 dnů. Většina je
bohužel na jiných lodních třídách. Na 29eru započítávají 8 dnů, ale povětšinou to nebylo v
pro ně příznivých podmínkách. Další v pořadí odjetých dnů je posádka Adam Ott a David
Muzikář, kteří byli na vodě ve 34 dnech. Úctyhodné nasazení pak projevují Markéta
Bauerová a Vanda Paigerová. Ty mají na domácích vodách odjeto již 28 dnů.
Co se týče výkonů v tréninku, tak ze skupiny A suverénně vede posádka Adam Ott a David
Muzikář, před Michale Krsičkou a Lukášem Krsičkou. Ostatní týmy mají shodu bodů. Ze
skupiny B mají nejlepší výkony v tréninku Alex Nahodil a Jan Sušil, dále Lucie Košatová a
Lukáš Košata a Jakub Dobrý a Tereza Dobrá.
V hodnocení závodů ve skupině A suverénně vede posádka Jára Čermák a Petr Košťál,
před posádkou Adam Ott a David Muzikář a Michal Krsička a Lukáš Krsička. Ve skupině B
se počítá zatím jen jeden závod. Nejlépe si zatím vedou Lucie Košatová a Lukáš Košata,
před Alexem Nahodilem a Janem Sušilem a Markétou Bauerovou s Vandou Paigerovou.
Do hodnocení “Jachting hledá Skiﬀmeistera” byly nově zařazeny také výukové body za
získání průkazu Vůdce malého plavidla, rozhodcovské licence a odznaku Hladinové
záchranné služby.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka se musela výrazně věnovat škole. Zvládli sice dvoudenní
trénink na Seči a přijeli na závod na Nové Mlýny, ale to je za celý měsíc velmi málo.
Zejména když se poslední regata neodjela. Je to obrovská škoda a promrhaná dosažená
výkonnost. Je otázkou zda se tým dá rychle do formy a stihne načerpat ještě nějaké
zkušenosti do náročné letní sezóny.
Adam Ott / David Muzikář - Tým na sobě tvrdě pracuje. Je to znát na manévrech a nakonec
i na výsledcích. Zlepšila se i pohyblivost. Projevilo se pravidelné protahování, i když v tomto
směru jsou tam stále rezervy.
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M. Krsička / L. Krsička - Oba závodníci se v květnu zúčastnili jen naplánovaných akcí a to
ještě ne kompletně. Je to opět velká škoda. Navíc u obou není problém se školou a tak
mohlo být nasazení výrazně větší.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se zlepšuje a je to vidět konečně i na manévrech. Více
tréninku by ale určitě pomohlo.
A. Justová / P. Tupý - Tým má ze skupiny A nejvíce tréninků na domácích vodách. Díky
nemoci přišli o jeden trénink na moři, ale jejich aktivita je zatím jedna z těch lepších.
Přidělený člun SCM byl převezen do Roudnice nad Labem, kde byla vyřízena technická
kontrola vleku, proběhla i oprava řazení na člunu, ložiska na vleku a světel. Nyní je člun
skvěle přichystán pro hlavní sezónu. Komunikace s ostatními trenéry probíhala jen po
telefonu a týkala se spíše panující nejistoty při táhnoucím se výběrovém řízení. Nyní je vše
rozhodnuta a proběhla již první schůzka s budoucí trenérkou SPS Nikol Staňkovou, na které
jsme dohodli hned několik bodů spolupráce.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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