
Zpráva trenéra SPS za 2. pololetí 2017     
 
Podrobnější informace jsou obsaženy v pravidelných měsíčních zprávách. Akce probíhaly podle plánu, 

navíc jsem se zúčastnil Poháru ALT na Mlýnech jako zástupce ALT Q pro komunikaci se ZK, naopak se 

neuskutečnila podzimní listopadová akce v Zadaru, pro malý zájem kvůli školním povinnostem. 

Hlavními akcemi byly regaty v Dziwnowě a na Gardě. Na každé regatě se sešlo přes 300 lodí včetně 16 

respektive 15 českých. 

Ve spolupráci s TMK, jsme uspořádali školení trenérů II. a III. třídy v Brně, se zaměřením na třídu Q, 

kde jsem byl hlavním trenérem. Školení se zúčastnilo 15 trenérů, materiály k dalšímu využití nyní 

zpracovává TMK. 

Ve druhém pololetí zůstali členy již zkušení závodníci, kteří chtějí uspět na velkých regatách v příští 

sezóně, případně již budou alternovat na větší lodi. Budeme řešit zejména podle jejich aktuální 

hmotnosti na jaře 2018. 

Krsička Michal (2003)  
Krsička Lukáš (2003) obě dvojčata během léta hodně vyrostla a přibrala, především Michal, který 

díky tomu ztratil trochu na rychlosti a nejede mu to, jak by si představoval a 
jak byl zvyklý. Kluci již zkusili 29er, na který budou směřovat již příští sezónu, 
zatím jsme domluveni, že upřednostní účast na MS Q 

Jurečka Šimon (2003) po vítězství na MČR, se mu na moři v Dziwnowě moc nedařilo, má trochu 
psychické zábrany v silném větru, ale bohužel nezajel ani ve slabém, na druhé 
akci na Gardě nebyl, fyzicky může zatím v pohodě jezdit na Q, v příští sezóně 
bude mít ještě dobrou hmotnost 

Kraus Tobiáš (2003) během sezóny vyrostl a nevím, jak bude vypadat na jaře, zatím jsme 
domluveni, že by rád jel MS nebo ME na Q, ale již postupně přechází na 420, 
na které se již zúčastnil dvou soustředění, má trochu nevyrovnané výsledky, 
podle aktuální psychické pohody 

Chalupníková Kristýna (2005) alternuje již na BIC Techno, kde se jí velice daří a bude se ubírat i 
v budoucnu tímto směrem, zatím bude ještě také na Q, z důvodu získání 
lepších taktických dovedností a chce jet na ME Q 

 
Noví závodníci v SPS – tito závodníci jsou méně zkušení, někteří byli poprvé na moři v Dziwnowě, 
nicméně jsou mladí a nadějní, budou většinou jezdit na Q minimálně jednu sezónu.  
Kališová Markéta  2004 
Piňosová Kristýna 2005 
Kraus Lukáš  2006 
Kučera Matěj   2005 
Šindelka Ondřej  2006 
Rek Adam  2005 
Tlapák Vojtěch  2005 
Jaroš Adam  2005 
Paigerová Vanda 2003 
Rais Michal  2006 
 

Závodníci, kteří byli v 1. pololetí v SPS a ve druhém ne 

Nevelöš Adam (2004)   patří mezi zkušené závodníky, ve druhém pololetí nebyl zařazen do SPS, 

protože s námi nejel na žádnou akci, připravoval se na MS BIC Techno, v příští 

sezóně se zaměří na tuto třídu více, ale možná pojede i něco na Q 



Nevelöš Tibor (2006)  velmi nadějný závodník, jezdí také zároveň BIC Techno, v příští sezóně bude 

kombinovat obě třídy. Byl s námi na Gardě, kde zajel velmi dobře 

 

Další závodníci, se kterými jednám na zařazení do SPS v 1. pololetí 2018 

Halouzka Michal 2005 

Valenová Bára 2007 

Kučera Matěj 2005 

Hála Jan 2005 

  

 

Plán SPS na druhé pololetí a začátek roku 2018 
 
Dziwnow  12.-17.9.  trénink a regata MM Polska, zároveň druhý nominační závod na MS a ME  
Brno  20.-22.10. školení trenérů II. A III. Třídy se zaměřením na Q 
Garda      24.-31.10. trénink a regata Halloween Cup 
Torrevieja  20.-30.1. trénink a regata Torrevieja- již obsazeno 
Torrevieja únor-březen Torrevieja trénink ??? – zatím málo zájemců 
Garda  25.3.-1.4. trénink a regata Garda Meeting, zároveň poslední nominační závod MS a 
ME 
 
 
Tonda Mrzílek-trenér SPS ČSJ 
  

 


