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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 3/2019

V průběhu měsíce března absolvoval tým Sportovního centra mládeže skupiny A rovnou
dvě soustředění. A to opět v italském Anziu. Obě akce lze považovat za velmi vydařené a
přínosné. Náš tým se zároveň účastnil závodu v dějišti soustředění. Zde je zpráva z této
regaty, ve které jasně zvítězila naše posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál:
V italském Anziu se jel závod 29er Eastbay Campionato Zonale. Na start přijelo celkem 16
posádek, z toho 5 týmů Sportovního centra mládeže, které jsou zde na druhém letošním
soustředění. Skvělou zprávou je, že posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál zvítězila ve
všech třech odjetých rozjížďkách a po právu jim patří také absolutní vítězství v regatě.
Dnes se na vodu vyplouvalo až po poledni, když se vítr otočil a začala foukat mořská bríza.
Posádka Čermák a Košťál se pokusila o riskantní start pravobokem, který ale nevyšel a kluci
tak museli hodně bojovat, aby se prodrali dopředu. Ve druhém kole již byli ve vedení a
vítězství uhájili až do cíle. Skvěle se v rozjížďce uvedl nováček týmu Šimon Jurečka, který se
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sice na 29eru teprve učí, ale ve slabším větru dokáže předvádět své taktické dovednosti. S
bratrem Matějem, který dříve jezdil na kormidle si dojeli pro skvělé 5. místo. Vítr postupně
sílil a vlny se začaly zvětšovat. Ve druhé rozjížďce se Čermák s Košťálem probíjeli z 5. místa,
ale v cíli z toho bylo další vítězství. V této rozjížďce vypadl z lodě David Muzikář, ale nakonec
se na palubu dokázal vrátit. Horší to bylo v poslední rozjížďce, kdy se převrhly tři české lodě.
Posádka bratrů Krsičkových padla do vody zaviněním Italů. Jára Čermák s Petrem Košťálem
ani tentokrát nezaváhali a od startu navyšovali svůj náskok, který v cíli činil dokonce několik
minut. Jejich skvělý výkon korunovaný vítězstvím je o to cennější, že triumfu dosáhli na
starých tréninkových plachtách. Snad se jim bude letos dařit i v dalších regatách.
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29er Eastbay Campionato Zonale - Anzio ITA - 16 lodí
1. J. Čermák / P. Košťál - 1, 1, 1
7. M. Krsička / L. Krsička - 10, 5, 10
10. A. Ott / D. Muzikář - 11, 7, 11
12. Š. Jurečka / M. Jurečka - 5, 13, 14
13. A. Justová / P. Tupý - 13, 14, 8

Po závodě pokračovalo soustředění našich posádek. Poslední den přišly opět poměrně

velké vlny, ale díky přijatelné síle větru bylo vše bezpečné. Také druhá březnová akce se
vydařila. Tentokrát foukala po celou dobu odpolední bríza. Vlny tak byly klasické, tedy
odpovídající síle větru. Vše se opět obešlo bez komplikací a technických defektů.

“Jachting hledá Skiﬀmeistera” - soutěž aktivity členů SCM
SCM - A
1. A. Ott / D. Muzikář - 579 bodů
2. J. Čermák / P. Košťál - 543 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 503 bodů
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SCM - B
1. L. Košatová / L. Košata - 348 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 320 bodů
3. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 272 bodů
Kromě posádky Dobrý / Dobrá se všichni aktivně zapojili do vyplňování a honby za body do
Skiﬀmeistera. Tým A má za sebou 12 dnů tréninku a 1 závodní den. Velmi kladně navíc
hodnotím zapojení všech účastníků do projektu “Clean Ocean.” Při čekání na vítr všichni
naši závodníci čistili pláž od převážně plastových odpadků. I za to si zasloužili pár bodů
navíc. Z SCM B zatím trénují tři posádky. Pochvalu si zaslouží především M. Bauerová a V.
Paigerová a L. Košatová a L. Košata. Dvě posádky si zatím nevyzvedly lodě.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka byla vybrána do RDJ a byla předběžně stanovena její
podpora. Za to patří ČSJ velké poděkování. Tým si tak může lépe připravit celou sezónu.
Kluci zvítězili v místní regatě, když vyhráli všechny tři rozjížďky. Mají velmi dobrou rychlost
na stoupačku i na zaďáka a dobře vnímají loď. To vede k lepšímu trimu vzhledem k jejich
technice jízdy a tím i vyšší rychlosti nezávisle na materiálu. Oba navíc bez zaváhání
předávají své zkušenosti dalším.
Adam Ott / David Muzikář - Posádka se zlepšila a vzorně plnila všechny stanovené cíle. To
se projevilo i ve výsledcích tréninkových rozjížděk. Snad je nebude příliš brzdit vyšší
hmotnost. Přístup se ale rozhodně zlepšil.
M. Krsička / L. Krsička - Posádka udělala obrovský skok v technice. Díky menší hmotnosti
ztrácí již od středního - silnějšího větru, ale je jen otázkou času, kdy se dostanou na
optimální váhu. Zlepšila se i komunikace v posádce.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Tým se účastnil tentokrát pouze první akce. Má výbornou taktiku
a volbu strategie. Zatím je na tom ale velmi špatně s technikou. To je vzhledem k pouhým
devíti dnům na vodě pochopitelné.
A. Justová / P. Tupý - Posádka má odtrénováno osm dnů. Každým dnem se zlepšují. Hodně
pomohlo jejich promíchání se zkušenějším týmem. Odnesli si pak dovednosti, které
společně aplikovali do své jízdy. Je zde ale problém s komunikací, který navenek není příliš
patrný, ale něco se děje. Jistě budeme společně hledat řešení.
Další posádkou na soustředění byla Z. Vychová / E. Vychová. Jezdí na 420 a nejsou členky
SCM, ale skvěle zapadly do naší skupiny. Na vodě jsem neměl příliš možností se jim
věnovat, ale myslím, že i tak se posouvají a zlepšují techniku.
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Nyní nás čeká vyzvednutí lodí v Anziu a přejezd na trénink a regatu na Lago di Garda. V
dalším dubnovém týdnu pak bude následovat soustředění a závod na Nechranicích. Zde se
zúčastní také SCM skupiny B.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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