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

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 10/2019

V říjnu se Sportovní centrum mládeže lodní třídy 29er vydalo na Lago di Garda, kde se osm
posádek po několikadenním tréninku zúčastnilo finálového závodu série Eurocup.
29er Eurocup Final
Skvělé výsledky vybojoval Czech 29er Team na finálovém závodě série Eurocup na italském
Lago di Garda. Posádka Jára Čermák a Petr Košťál dokončila regatu na úžasném 17. místě
a v absolutním hodnocení série jim patří 13. příčka z téměř 450 týmů. Jen o 3 místa za nimi
na 16. místě skončila mladá sourozenecká dvojice Michal a Lukáš Krsičkovi. Navíc další
naše posádka Anna Justová a Petr Tupý, kteří obsadili 43. místo, nakonec zvítězili v
kategorii smíšených dvojic.
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29er - Eurocup
na Balatonu

Úvodní dva dny kvalifikace nebyly vůbec jednoduché. Vítr často měnil svoji sílu i směr.
Severní vítr Peler přeskakoval na jižní Oru a někdy nečekaně přišlo i Montevento. Ve flotile
100 lodí ze 16 zemí světa závodilo celkem osm českých posádek. V nestálých podmínkách
si nejlépe vedla brněnská smíšená dvojice Anna Justová a Petr Tupý. Do zlaté skupiny, tedy
mezi prvních 50 lodí postoupili ještě Jára Čermák a Petr Košťál a sourozenci Michal a Lukáš
Krsičkovi.
V následujících dvou dnech Gardské jezero ukázalo svoji tvář a všech osm finálových
rozjížděk bylo odjeto ve velmi silném větru. Nebyla tak nouze o dramatické situace a řadu
převržení. Zuzana Vychová s Annou Teubnerovou nakonec do větrných rozjížděk
nenastoupily. Kormidelnice si teprve zvyká na novou lodní třídu a tak raději zvolily trénink na
hladké vodě před Riva del Garda. Závod nevyšel Lucii Košatové a Anně Košťálové. Lucie si
totiž v jedné z úvodních rozjížděk pochroumala nohu a toto bolestivé zranění ji vyřadilo z
bojů.
Radost nám udělali sourozenci Krsičkové, kteří v kvalifikaci jezdili skvěle ve slabším a
středním větru a díky bojovnosti postoupili poprvé do zlaté skupiny. Vzhledem k jejich nízké
hmotnosti je celkové 43. místo v tak náročných povětrnostních podmínkách dobrým
úspěchem. Pochvalu zaslouží také Anna Justová s Petrem Tupým. Těm se skvěle dařilo v
kvalifikaci a větrné finále zvládli také velmi dobře. Celkové 29. místo je velmi dobrým
výsledkem. Anna Justová navíc byla 5. kormidelnicí v absolutním pořadí.
Největší úspěch, i přes trochu horší kvalifikaci, zaznamenali Jaroslav Čermák a Petr Košťál.
V silném větru se neustále zlepšovali a poslední den je dojezdy 13, 12, 18, katapultovaly
mezi prvních 20 týmů. Skvěle rozjetý závod pak zakončili dojezdem na 3. místě a mohli se
tak radovat z celkové 17. příčky a 13. místa v absolutním hodnocení celé série Euro Cup.
“Úvod závodu nevycházel podle našich představ. Několikrát jsme se dostali do první pětky,
ale dost rozjížděk bylo zrušeny kvůli rychle slábnoucímu větru. Na vodě jsme trávili hodně
času a bylo to dost náročné. Finále jsme si ale skvěle užili. Dopoledne foukal silný severní
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vítr Peler a my jsme s Petrem dokázali nastavit dobrou strategii. V samotném závěru se vítr
stočil více z prava, na což jsme okamžitě zareagovali a bylo z toho vedení na návětrné bóji a
3. místo v cíli závěrečné rozjížďky. Děkujeme Českému svazu jachtingu za podporu a také
trenérovi Davidu Křížkovi za celou sezónu,” řekl kormidelník úspěšné posádky Jaroslav
Čermák.
Interní dohoda v SCM 29er říká, že pokud budou chtít závodníci SCM B vycestovat na
zahraniční akci, pak si musí zajistit druhý doprovodný člun. To se tentokrát nestalo a byl to
skutečný problém. V budoucnu je třeba této situaci předcházet, nebo nechat SCM závodit
zcela bez podpory trenéra.
29er Euro Cup Final - Lago di Garda - 100 posádek
1. NOR - M. Berthet / A. Franks-Penty
2. USA - S. Baker / M. Misseroni
3. DEN - J.Ch. Dehn-Toftehoj - M. Fuglbjerg
————————————————————
17. J. Čermák / P. Košťál - YC Pardubice
29. A. Justová / P. Tupý - YC Lodní Sporty Brno
43. M. Krsička / L. Krsička - YC CERE
64. A. Nahodil / J. Sušil - YC CERE
75. A. Milerová / J. Pokorný - YC Dobřichovice
83. M. Bauerová / V. Paigerová - YC CERE
98. L. Košatová / A. Košťálová - ČYK
100. Z. Vychová / A. Teubnerová - YC Neratovice

29er Euro Cup 2019 - 446 posádek
13. J. Čermák / P. Košťál
16. M. Krsička / L. Krsička
43. A. Justová / P. Tupý - 1. mix
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- soutěž aktivity členů SCM

SCM - A
1. J. Čermák / P. Košťál - 2.712 bodů
2. M. Krsička / L. Krsička - 2.390 bodů
3. A. Justová / P. Tupý - 1.905 bodů
SCM - B
1. L. Košatová / A. Košatová - 1.408 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.383 bodů
3. M. Bauerová / V. Paigerová - 924 bodů
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Poděkování patří Jachtařské akademii, která pro naše závodníky v říjnu zorganizovala
školení Vůdce malého plavidla na Orlíku.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka předvedla na Gardě skvělé výkony. Zejména pak v silném
větru, kdy se dokázala vyrovnat absolutní světové špičce. Stále jsou problémem starty, ale
na zbytku kurzu je tým na velmi vysoké úrovni.
Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo k rozkolu a nenastoupila do podzimní části.
M. Krsička / L. Krsička - Tým si vedl velmi dobře a v pro ně přijatelných povětrnostních
podmínkách předváděl velmi dobré výkony. Vzhledem k menší hmotnosti zatím nemají
rychlost v silném větru. Techniku již ale zvládají velmi dobře.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se Eurocupu neúčastnila. Bojuje s finanční situací a šetří
prostředky na nákup nových plachet.
A. Justová / P. Tupý - Tým se na konci roku rozdělí, ale na Gardě si vedl naprosto skvěle. V
kvalifikaci to byla dokonce naše nejlepší posádka.
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Czech 29er zahájil spolupráci s výrobcem lan LANEX. Od srpna některé posádky testují
řadu lan. Posádka Čermák a Košťál mají vyměněné všechny provazy.
V listopadu čeká závodníky Sportovního centra mládeže návrat na Lago di Garda, kde
proběhne několikadenní soustředění. Trenér SCM má odtrénováno za toto pololetí 48 dnů z
plánovaných 50.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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