Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
30. června 2019

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 6/2019

V červnu se zvýšila aktivita vzhledem k blížícím se vrcholům sezóny. Na začátku závodníci
absolvovali soustředění a pohárový závod v Černé v Pošumaví a následně vyrazili do
německého Kielu na závod série Eurocup. Po návratu je čekal opět přejezd do Černé na
tradiční Lipenský týden. Obou akcí se zúčastnilo celkem 13 posádek, tedy 26 závodníků.
První akce byla zaměřená zejména na začínající posádky, zatím co ta druhá mířila spíše na
naší 29er elitu, kterou čekají vrcholné závody v zahraničí.
Do německého Kielu zamířilo celkem 5 posádek, tedy kompletní “A” tým Sportovního
centra mládeže. Dvě posádky se probojovaly do zlaté skupiny. Nejlépe pak skončili Jára
Čermák a Petr Košťál na 54. místě ze 118 startujících. Rozhodně měli na lepší umístění, ale
dvě diskvalifikace na černou vlajku je odsunuli z předních míst.
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29er Soustředění
na Lipně

Kieler Woche 2019 - 118 posádek
54. J. Čermák a P. Košťál
59. A. Ott a D. Muzikář
77. M. Krsička a L. Krsička
89. A. Justová a P. Tupý
96. M. Jurečka a Š. Jurečka

V hodnocení “Jachting hledá Skiﬀmeistera” se na čele stále drží posádka Adam Ott a David
Muzikář. Ani jedna posádka za prvních půl roku nedosáhla na limit 50 dnů tréninku. Přes
prázdniny bude více delších regat a čas na přípravu, ale limit je pro naše podmínky velmi
tvrdý. Jachtaři jsou všichni studenti, nebydlí u vodních nádrží (kromě Brna) a nejsou schopni
absolvovat každý měsíc desetidenní soustředění. Pro trenéra je to tím pádem nedosažitelná
meta a nový systém odměňování choachů nebude fungovat, nebo povede k výraznému
poklesu příjmů. Přitom objem nehodnocené přípravy trenéra zůstává stejný.
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“Jachting hledá Skiﬀmeistera” - soutěž aktivity členů SCM
SCM - A
1. A. Ott / D. Muzikář - 1.218 bodů
2. J. Čermák / P. Košťál - 1.120 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 939 bodů
SCM - B
1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 873 bodů
2. L. Košatová / L. Košata - 743 bodů
3. M. Bauerová / V. Paigerová - 591 bodů

Poděkování patří Jachtařské akademii, která organizuje na říjen pro naše závodníky školení
Vůdce malého plavidla na Orlíku.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka se dostává do tempa před vrcholem sezóny, tedy před
mistrovstvím světa mládeže. Problém činí především starty. V úvodu Kieler Woche se tým
dostal do vedení celého závodu s početným polem čítajícím 118 lodí, ale BFD je odsunulo
do pozadí. To pak nepomohlo ani psychice.
Adam Ott / David Muzikář - Tým má stále velké nasazení, které se projevilo v jejich
výkonech nejen v tréninku, ale i na regatách. Poprvé se tým dostal do zlaté skupiny na
velké regatě.
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M. Krsička / L. Krsička - Oba závodníci patří mezi naše naděje pro další sezóny, ale jejich
nasazení by mohlo být výrazně větší. Problém je také materiální vybavení.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Kormidelník jezdí teprve půl roku, ale už dokáže dobře zvládat loď
a tým se může vrhnout do soubojů v mezinárodní konkurenci.
A. Justová / P. Tupý - Také tato posádka se zlepšuje a dokáže potrápit i ty nejlepší. Tým
jezdí stále na starých ploutvích, ale to by se mělo brzo změnit.
Přidělený člun po opravě vykazuje stále obrovské problémy s řazením, které je zatuhlé a
nefunguje. Došlo k opravě odpojovače baterie, ale hlavní problém zůstal bez povšimnutí,
nebo byl řešen pouze tradičním promazáním bowdenů.
V červenci čeká závodníky Lipenský týden v Černé v Pošumaví a mistrovství světa mládeže
a mistrovství světa 29er v polské Gdynii.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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