
Zpráva trenéra SPS za srpen 2017 
 
Během srpna byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava MČR Q s HR a pořadatelem 

 MČR Q Nechranice 

 Návrh na složení družstva SPS po ME 

 Organizace podzimních a zimních akcí 
 

MČR se konalo v tradičním termínu-předposlední prodloužený víkend v srpnu. Předpověď nebyla 
dobrá, takže ZK, v čele s Martinem Souškem se snažila nevynechat jedinou příležitost k uskutečnění 
rozjížďky. Bylo dobré, že jsme společně s HR, pořadatelem YC Nechranice – Jirka Himmel a výborem 
ALT Q, dohodli podmínky dopředu a byl jsem rád, že HR pojal závod podle moderního způsobu – 
rozhodování protestů na vodě, pouze jedna škrtačka, vlajka U atd. 
Přestože vál slabý vítr, rozjížďky byly regulérní, bez větších změn směru. Diskutabilní byly tři nedělní 
rozjížďky. První byla asi nejproblematičtější z celého MČR a další dvě byly přerušeny v prvním kole, 
protože došlo ke změnám směru větru až o 45°. 
Myslím, že přínosem bylo využití volného dopoledne při bezvětří, kdy se závodníci, trenéři i rodiče 
mohli zúčastnit diskuze s hlavním měřičem, předsedou protestní komise a reprezentačním trenérem. 
MČR bylo prvním nominačním závodem pro MS a ME 2018. 
 
Během MČR jsem uspořádal schůzku s trenéry, rodiči i některými závodníky SPS. Protože dochází 
k větším změnám v týmu, kdy končí na Q 8 závodníků SPS, byla tato schůzka přínosná především pro 
nové závodníky a jejich doprovod. Dohodli jsme dvě podzimní akce, což jsou- druhý nominační závod 
pro MS a ME – MM Polska v Dziwnowě a podzimní závod na Gardě. Před oběma závody předchází 
soustředění SPS. Na obě akce je přihlášeno po 14 závodnících. Řešili jsme též zimní přípravu, kdy 
v lednu jedeme opět do Torrevieja ve Španělsku na 5 dní tréninku a 3 denní závod IODA. Další plán je 
soustředění v Torrevieja na přelomu února a března a Garda Meeting koncem března, začátkem 
dubna (poslední nominační závod na MS a ME). 

                                                                                           
Tonda Mrzílek 
 
 


