
             

              Zpráva Hlavního trenéra Září  2017     

             

 RD-A             
  Ondra Teplý - absolvoval několik tréninkových bloků na Balatonu a ve Splitu 

 Test Event regatu v Aarhus 17/30,MS U 23 na Balatonu 7/45,MS Finn Gold cup na  

 Balatonu18/113 . Ondra jezdí pořád velmi solidní výsledky. Letos si ale trochu   

 pohoršil, ovšem vrhnul se znovu do plného tréninku a momentálně se v Athénách se  

 silnou mezinárodní skupinou plně  připravuje na novou sezonu, kterou    

 by rád zahájil v Miami na světovém poháru.       

             

 Viktor Teplý - Viki si odjezdil se svojí tréninkovou skupinou  několik     

 trénikových campů na Gardě a ve Splitu. Příprava jednoznačně směřovala k MS   

 Split.Vybojoval zlatou skupinu ale konec regaty se mu nepodařil.46/147.Pořád si ale  

 udržuje vysoký standart a nyní směřuje do Japonska na trénink camp v olympijském  

 revíru.            

  Karel Lavický RSX - Také Karel absolvoval několik tréninkových campu na  

 Gardě, odjezdil Test Event v Aarhusu 32/46 a připravoval se na MS RSX v Japonské  

 Enoshimě. Výsledek ale nebyl dle jeho představ a obsadil v regatě,která se   

 vyznačovala nestálým větrem 80 místo ze 102 (25 z národů). Karel se musí   

 v zimním období rapidně zlepšit a to pod vedením zkušeného Italského    

 trenéra.Další blok absolvuje v Cadizu na sklonku měsíce října.    

             

 RD -B            
  Štěpán Novotný - byl začátkem prázdnin nemocen a trénoval pouze na   

 Nechranicích. Po zdravotních komplikacích začal s tréninkem na Lipně a vyhrál   

 regatu na Wolfgangsee a také MR ČR Laser. Na MS ve Splitu obsadil v (bronzové  

 skupině)celkové 110 místo ze 147 lodí.. S některými jeho výsledky ovšem nejsem  

 spokojen a Štěpán musí definitivně zabrat.       

             

 Jakub Halouzka - Absolvoval několik velkých regat a zatím sbírá zkušenosti v 

            této vyšší lize. Ovšem i u něj nejsem spokojen s předvedenými výsledky a musí se  

 zlepšit. Nieuwport MS U21 60/121. Aarhus test Event 2017 48/62.    

 Medemblik ME Radial14/63.         

            

 SCM Laser -           
 pod vedením Michala Smolaře absolvoval několik regat v      

 prázdninovém období a září bylo relativně volnější, než      

 nám tato skupina předvádí po celou  sezonu. Ben Přikryl vyhrál na    

 Slovensku MMSR, Martina Bezděková se pomalu       

 zlepšuje a zajíždí dobré výsledky např. MMPL 8/31,V. Moučka je     

 mistrem ČR L 4.7, Dobré výsledky předvedly také Burská a     

 Kališová. Také ''Nové tváře ''v tomto teamu (K.Himmelová a     

 K.Švíková) jsou Ty co jezdily zajímavé výsledky.Aktivita této skupiny    

 je příkladná a spolupráce s Johanou Rozlivkovou v pozici asistenta     

 trenéra je fajn.           

             

 SCM 29'' pod vedením Davida Křížka Mělo v plánu soustředěný na N. Mlýnech s  

 následujícím MR ČR. Podmínky byly ale špatné a tak se závod díky nízké hladině  

 vody přeložil na Nechranice a v rámci Eurocupu proběhlo MR ČR na    

 Nechranicích. Krátký camp před závodem a regata kde vítězem se stali Mareček se  

 Svobodou. Na MR ČR ale zvítězili ve velmi slabém větru J. Čermák s P. Košťálem.  



 Následující trénink camp proběhne na konci října již tradičně na Gardě. 29“ měl letos trochu   

           slabší rok, ale věřím, že se v příští sezoně zase zvedne směrem nahoru.   

  

 

SPS Q – 

s Tondou Mrzílkem - klasická akce v Dziwnow MM PL + nominační závod na ME a  

 MS včetně tréninkového campu. Dobré podmínky a fajn jachting v těžších   

 podmínkách, které byly variabilní možná až moc. Našim se nepodařilo dosáhnout  

 oslnivého umístění a nejlepší byl Michal Krsička na 88 místě z 301 lodí. Další akcí je  

 trenink camp na Gardě.         

             

 Další výsledky které zaslouží pozornost - MS Tornádo  Mix 1 místo Z. Pavliš a   

 M. Pavlišová (celkově 7), Team masterlan ukončil letošní boje na celkovém 9 místě v  

 celé sérii Milan Koláček celkově 15 místo na Tour de Bretagne. Také FD Jirka Hrubý  

 s Romanem houdkem 15/102 je bezva výsledek na MS FD ve Scarlinu, vítězství Dana  

 Bíny v Gmundenu na mezinárodní regatě a další jsou velmi dobré výsledky na těchto  

 regatách a mají svoji hodnotu.        

             

             

 Závěrem by sem chtěl všem jachtařům popřát hezký zbytek sezony, poděkovat všem  

 za jejich aktivitu  a  řadu pěkných výsledků. Těm co ještě  letos nekončí dobrý vítr a  

 bezva zábavu u vody.          

             

             

       Michael Maier 


