Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
2. června 2017

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 5/2017

Po úspěšné Gardě a náročném Lipnu se členové Sportovního centra mládeže přesunuli do
Czech Sailing Centre Nechranice. Zde proběhl trénink v celé větrné škále, dolaďovaly se
lodě a díky skvělému zázemí probíhalo několik výukových sezení. Na závěr týdne byl na
programu závod Poháru ČR, ve kterém opět dominovala posádka Šimon Mareček a Jan
Svoboda. V květnu ještě proběhl pohárový závod na Nových Mlýnech. Kvůli špatnému větru
se ale odjela pouze jedna rozjížďka. V závěru měsíce pak dostal šanci kosatník Jan
Svoboda, aby se společně s trenérem SCM zúčastnil mistrovství republiky ve třídě
Catamaran Open, které společně vyhráli.
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29er
Soustředění
SCM v CSCN
na
Nechranicích

Skiﬀmania - Nechranice - 8 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 4,1,2,1,1,1,3,1,1 - 8b
2. A. Ott / M. Konopík - 2,2,1,3,6,4,2,3,4 - 17b
4. J. Čermák / P. Košťál - 5,3,6,6,5,2,1,5,5 - 26b
5. M. Vítovec / M. Krsička - 6,5,5,5,4,3,4,4,2 - 27b
6. O. Müller / M. Vaszi - 1,6,4,2,7,7,7,7,DNF - 34b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 7,4,7,4,3,6,6,6,6 - 35b

Pavlovská regata - Nové Mlýny - 8 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1 - 1b
2. M. Vítovec / M. Krsička - 2 - 2b
3. A. Ott / M. Konopík - 3 - 3b
6. J. Čermák / P. Košťál - 6 - 6b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 7 - 7b
8. O. Müller / M. Vaszi - 8 - 8b
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Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má velmi dobrou výkonnost, ale potřebovala
by trávit více času tréninkem. Kosatník nyní dohání školní resty a smysluplná příprava začne
až před Eurocupem v Kielu. Tým je poměrně těžký, což přináší ztrátu na zadní vítr. Byl by
vhodný přechod na 49erFX.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Posádka má dobrou techniku a stále se posouvá
kupředu. Chybí ale taktická vyzrálost. Tým má ideální hmotnost a velmi dobrou fyzickou
zdatnost.
Adam Ott a Matěj Konopík - Tento mladý tým řeší možný rozpad posádky, což by byla
obrovská škoda, zejména vzhledem k plánovanému přestupu na 49erFX. Sezóna pro ně
pokračuje v nezměněném plánu, ale již nyní je třeba hledat alternativní řešení.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila. Je
třeba nechat loď na Nechranicích a více trénovat.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka dokáže překvapit, ale díky horší technice
jízdy má nevyrovnané výsledky. Chybí více tréninku na 29eru.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Zatím nejlepší tým z nováčků. Opět je ale třeba hodně
tréninku, aby se posádka dotáhla na ostatní posádky.
V žebříčku SCM 29er vede posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda. Z nováčků jsou
nejlepší Jaroslav Čermák a Petr Košťál.
Nyní se zkušenější posádky SCM 29er chystají na soustředění do německého Kielu, kde
následně proběhne závod série Eurocup. Ten je provázen často velmi tvrdými podmínkami,
a tak začínající posádky budou nadále trénovat na domácích vodách.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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