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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 27. října 2016 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Dvořák, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Soušek, Vašík
Omluveni: Smetana
KK: Švec
Jako host se zasedání VV účastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, aby informovala členy
VV o plánu práce PR a o tom, jak probíhá práce na novém webu s tím, že není dokončena
grafická část webu a že nemá přístup do administračního rozhraní webu. R. Vašík informoval,
že smluvní termín pro dokončení první etapy je do 31.10 2016. Výkonný výkon ukládá R.
Vašíkovi urgovat u webmastera, aby byl tento smluvní termín dodržen.
VV ukládá E. Skořepové připravit na listopadové zasedání VV návrh kategorií pro anketu
„Jachtař roku 2016“ a dále předložit návrh pěti nominovaných v každé jednotlivé kategorii.
Dále Eva Skořepová informovala o tom, že výstava „Lodě na vodě“ se bude v Praze konat 21.
– 23. dubna 2017.
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Výsledky hlasování per rollam ze dne 22. 9. 2016 - návrh na změny v tabulce
funkcionářů MČR - doplnění měřiče LT Evropa Marka Směšného
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:
Pro: K. Bauer, V. Dvořák, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Smetana, R. Vašík, M. Maier
(přes tel.)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: V. Novotný
Návrh na změny v tabulce funkcionářů MČR - doplnění měřiče LT Evropa Marka Směšného
byl schválen.
Výsledky hlasování per rollam ze dne 30. 9. 2016 – žádost o přeložení MČR Laser a
Laser 4,7 a návrh nominace na garanta ČSJ K. Bauera na MČR Laser a Laser 4,7
Termín: 8. - 9. 10. 2016 s případným rezervním dnem 10.10 2016 pro případ, že by se v
sobotu a neděli nepodařilo nic odjet
Místo závodu: Nechranice
Pořadatel: YC Cere
Hlavní rozhodčí: Petr Přikryl
Jury: Vladimír Rozsypal, Jiří Sopoušek
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Protestní komise: Petr Přikryl, Vladimír Rozsypal, Jiří Sopoušek
Garant ČSJ: Karel Bauer
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:
Pro: K. Bauer, K. Fantová, T. Musil, R. Vašík, M. Soušek, V. Novotný, M. Maier, R.
Smetana,
V. Dvořák
Proti: 0
Zdržel se: 0
VV hlasováním per rollam jednohlasně schválil žádost o přeložení MČR Laser a Laser 4,7 a
návrh nominace na garanta ČSJ K. Bauera na MČR Laser a Laser 4,7
Výsledky hlasování per rollam ze dne 3. 10. 2016 – Žádost o vypsání náhradního
termínu MČR v lodní třídě Cadet
Termín a místo konání: 15 - 16. 10. 2016 na vodní nádrži Nechranice
Pověření Asociace lodní třídy Cadet spolupořádáním závodu.
Žádost o výjimku z bodu 2.2.3. a 3.1.1. směrnice C1 z důvodu časové tísně
Hlavní rozhodčí:
Václav Brabec R3/809
Člen závodní komise: Zdeněk Parůžek R3/262
Technický inspektor: Ing. Zdeněk Davídek - měřič č. 2 - hlavní měřič lodní třídy Cadet
Protestní komise ve složení:
Ing. Zdeněk Davídek R3/524
Václav Brabec R3/809
Zdeněk Parůžek R3/262
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:
Pro: K. Bauer, T. Musil, M. Soušek, M. Maier, R. Smetana, V. Dvořák, K. Fantová, R. Vašík,
V. Novotný
Proti: 0
Zdržel se: 0
VV hlasováním per rollam jednohlasně schválil žádost předsedy ALT Cadet o vypsání
náhradního termínu MČR v lodní třídě Cadet.

Výsledky hlasování per rollam ze dne 4. 10. 2016 – Žádost garanta ČSJ R. Vašíka o
zrušení níže uvedených podmínek pro konání MČR One-Design s tím, že na regulérnost
závodu bude dohlížet Marek Pavlovský jako HRo a garant závodu R. Vašík.
Podmínky ke zrušení:
- u navigačních rozjížděk přerušit rozjížďku v případě, že vítr v průměru klesne pod 5 kn po
dobu min. 10. minut
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- nestartovat žádnou rozjížďku pokud stabilní vítr přesáhne průměr 25 kn a přerušit každou
rozjížďku, ve které stabilní vítr přesáhne 30 kn
Pro: R. Vašík, V. Dvořák, K. Bauer, M. Maier, M. Soušek
Proti: T. Musil, R. Smetana, K. Fantová
Zdržel se: 0
Nehlasoval: V. Novotný
VV hlasováním per rollam schválil žádost garanta ČSJ R. Vašíka o zrušení dvou výše
uvedených podmínek pro konání MČR One-Design.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera na nominaci György
Wossala (HUN) do rady World Sailing - skupiny B.
K úkolu 16-27 (Připravit návrh směrnice pro nominace na mezinárodní závody MS a ME):
Úkol trvá. M. Maier informoval o tom, že návrh směrnice pro nominace na mezinárodní
závody MS a ME bude projednán na schůzce sportovního úseku ČSJ, která se uskuteční 2. 11.
2016 a návrh směrnice bude předložen na listopadovém zasedání VV.
K úkolu 16-34 (Provést analýzu pravidel příspěvků na podporu klubů pracujících s mládeží a
připravit nový návrh, který povede k nárůstu počtu klubů pracujících s mládeží):
Úkol trvá. Termín úkolu posunut na listopadové zasedání VV, a to z důvodu plánovaného
jednaní Komise mládeže ČSJ.
K úkolu 16-35 (Projednat došlé připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420 k zápisu
Komise mládeže a předložit na červnovém zasedání VV návrh vypořádání připomínek ALT
Evropa, Splash, Cadet a 420)
Úkol trvá. Termín úkolu posunut na listopadové zasedání VV, a to z důvodu plánovaného
jednaní Komise mládeže ČSJ.
K úkolu 16-42 (Informovat o vypořádání došlých připomínek k zápisu Komise mládeže
jednotlivé ALT a dále s těmito ALT jednat. Dále informovat zmíněné ALT, že návrh v zápisu
Komise mládeže, který byl zveřejněn na webu ČSJ dne 5. 5. 2016 vrátil Výkonný výbor zpět
KM s tím, aby při zpracování nového návrhu vzala v úvahu připomínky ALT Evropa, Splash,
Cadet a 420)
Úkol trvá. Termín úkolu posunut na listopadové zasedání VV, a to z důvodu plánovaného
jednaní Komise mládeže ČSJ.
K úkolu 16-49 (Zaslat členům pracovní skupiny k pořádání MČR na moři dopis Petra
Sládečka týkající se MČR na moři a požádat je o jejich vyjádření k tomuto dopisu)
Úkol splněn. D. Dvořáková podala informaci, že na výzvu zaslal své vyjádření pouze P.
Sládeček, na jehož připomínky reagovali někteří členové pracovní skupiny.
2) Reprezentační družstvo ČSJ
T. Musil – KVS a M. Maier – hl. trenér ČSJ – informovali o výročním hodnocení Resortního
centra sportu MV, které se konalo 6. 10. 2016. Na pozici instruktora sportu byli zařazeni tito
závodníci:
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Do úvahy na zařazení na smluvního sportovce během OH cyklu přichází Jakub a Jiří
Halouzka a Lucie Keblová.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS vyplatit Karlu Lavickému (dle rozhodnutí
uvedeného v únorovém zápisu VV ČSJ) pevnou část budgetu ve výši 266 666,- Kč za splnění
kvalifikačních kritérií na OH. Tato částka již zahrnuje příspěvek 100 000,- ČOV (za splnění
kvalifikačních kritérií).
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na ohodnocení za výsledky členů RD z
rozpočtové rezervy ČSJ dle tabulky ohodnocení za výsledky na MS, ME, MSJ, MEJ
následovně:
Ondřej Teplý – 39 374,- Kč za 2. místo na MS juniorů Finn
Ondřej Teplý – 30 000,- Kč za 1. místo na ME juniorů Finn
posádka: Z. Vychová a E. Vychová – 12 854,- Kč za 5. místo na ME Cadet
Michal Koštýř – 6 714,- Kč za 3. místo na MS Splash
Veronika Živná – 8 335,- Kč za 1. místo na MS Open Bic (U19)
Výkonný výbor ČSJ a KVS všem výše zmíněným závodníkům gratuluje k vynikajícím
výsledkům.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na čerpání příspěvků MŠMT na MS a ME:
na ME Laser: 27 200,- Kč - Viktor Teplý
na MEJ Finn: 51 200,- Kč - Ondřej Teplý
na ME Finn: 25 600,- Kč - Michael Maier
na ME Melges 24: 107 100,- Kč - Martina Trčka
T. Musil – KVS – informoval o tom, že proběhla schůzka KVS s kondičním trenérem T.
Klímou, který doporučil KVS pro členy RD a RDJ zavedení povinného specializovaného
sportovního laboratorního vyšetření na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity
v Brně-Bohunicích. Termín je 15. a 16. 12 2016.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh kondičního trenéra a KVS na zavedení povinného
specializovaného sportovního laboratorního vyšetření pro RD a RDJ a souhlasí s úhradou
100 % nákladů ceny laboratorního vyšetření z rozpočtu ČSJ. Zároveň VV ukládá hlavnímu
trenérovi ČSJ doporučit stejné laboratorní vyšetření i členům SCM s tím, že z rozpočtu ČSJ
bude uhrazeno 50 % nákladů z ceny laboratorního vyšetření.
3) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra
ČSJ. Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS za měsíc září. VV
vzal zprávy na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv
trenérů SCM Laser SCM 29er a SpS.
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M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že na Nechanicích proběhl v termínu
8. – 10. 10. 2016 tréninkový Laser camp.
4) Nominace na mezinárodní závody
VV jednohlasně schválil doplnění nominace na Youth Sailing World Championship,
které se bude konat 14. - 20. 12. 2016 na Novém Zélandu, následovně:
Team Leader: Boris Živný - na vlastní náklady účastníka
Výkonný výbor jednohlasně schválil dodatečnou nominaci ALT Melges 24 na ME
Melges 24, které se konalo 2. 9. - 9. 9. 2016 ve Francii, následovně:
posádka Martina Trčky
5) MČR 2016
R. Vašík – KR a M. Soušek – STK – podali informace o proběhlých MČR 2016 (EVR, Las, L
4.7, 29er, Cad). Došlé zprávy od garantů MČR jsou přílohou tohoto zápisu.
R. Vašík – KR – podal informace z proběhlého MČR na moři v kategorii One Design. Zpráva
garanta ČSJ z MČR na moři One-Design je přílohou tohoto zápisu.
VV obdržel ve vypsaném termínu jednu předběžnou žádost o pořádání MČR na moři pro rok
2017 v kategorii One-Design, a to od TPS Centrum s.r.o.
Druhou žádost v řádném termínu obdržel VV pro kategorii ORC, a to od Colins Yacht s.r.o.
VV obě žádosti předběžně schválil a ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR
na moři 2017 o doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 18. 11. 2016.
VV následně na listopadovém zasedání potvrdí toto své předběžné rozhodnutí.
6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 24. 10. 2016.
VV jednohlasně schválil nákup tří kusů plovoucích bójek pro potřeby trenérů ČSJ. Bójky
budou ve správě hlavního trenéra ČSJ.
VV schválil jednohlasně vyplacení doplatku z Programu II. klubům pracujícím s mládeží (viz
tabulka v příloze).
č. klubu Klub

Doplatek
SMLOUVA

1101

Český Yacht Klub

204 688 Kč

1609

YC SK Mondi Štětí

31 250 Kč

2103

TJ LS Brno

106 250 Kč

1203

YC Neratovice

93 750 Kč
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1705

TJ Delfín Jablonec

76 563 Kč

1213

Yacht Club Kladno

60 938 Kč

1909

TJ Lanškroun - Jachting

57 813 Kč

1130

YC Cere Praha

42 188 Kč

2101

TJ Jachtklub Brno

39 063 Kč

1607

Yacht Club Nechranice

29 688 Kč

1702

Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy

21 875 Kč

2116

Moravský Yacht Klub

14 063 Kč

1606

TJ VS Duchcov

14 063 Kč

1401

Lokomotiva Plzeň

4 688 Kč

1402

JK Plzeň

3 125 Kč

CELKEM

800 000 Kč

VV ukládá M. Souškovi realizovat s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a doplatky z
Programu II.
7) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z volebního Pléna ČOV, které se konalo 26. 10.
2016 v prostorách České národní banky.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z porady předsedů svazů, která se konala 26. 10.
2016 v aule ČUS.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace o plánovaném navýšení financování sportu v roce
2017.
Výkonný výbor jednohlasně deleguje předsedu ČSJ Karla Bauera na Konferenci World
Sailing, která se bude konat 5. – 13. listopadu 2016 v Barceloně.
VV schválil jednohlasně nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2016,
následovně:
kategorie muži - posádka: Sime Fantela & Igor Marenic (CRO)
kategorie ženy - posádka: Martine Grael & Kahena Kunze (BRA)
VV ukládá D. Dvořákové zaslat za ČSJ nominaci na nejlepšího světového jachtaře 2016.
VV jednohlasně schválil nominaci Ondřeje Teplého do ankety „Juniorský sportovec roku
2016“, kterou pořádá Česká nadace sportovní reprezentace. VV ukládá D. Dvořákové zaslat
ve stanoveném termínu nominaci.
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VV jednohlasně schválil posunutí termínu Valné hromady ČSJ a to z důvodu, že dle
NOZ je povinnost schvalovat účetní závěrku ČSJ delegáty VH ČSJ. Předběžný termín
konání Valné hromady ČSJ je 25. březen 2017.
8) Různé
Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM Laser Michala Smolaře o podporu při jmenování
Johany Rozlivkové do funkce asistentky trenéra SCM Laser. Johana Rozlivková bude funkci
vykonávat ve vztahu k ČSJ zcela zdarma.
VV jednohlasně souhlasí s tím, aby Johana Rozlivková působila ve funkci asistentky trenéra
SCM Laser.
VV obdržel žádost předsedy ČWA Marka Rašky na odprodej dvanácti windsurfingových
kompletů BIC Techno 293. Žádost zároveň obsahuje jmenný seznam zájemců o odprodej. VV
jednohlasně souhlasí s návrhem předsedy ČWA na odprodej dvanácti kompletů BIC Techno
293 ve výši 30.000,- Kč za kus. Zároveň VV jednohlasně odsouhlasil nákup 12 nových
plováků BIC Techno 293.
Výkonný výbor obdržel žádost Borise Živného o souhlas na převzetí závazku ze smlouvy o
zápůjčce mezi Českým svazem jachtingu a Johanou Kořanovou ze dne 2. 10. 2014 na nákup
lodi 49er FX pro posádku Veronika Živná & Kateřina Živná. Zároveň B. Živný žádá o
prodloužení doby splatnosti druhé a třetí splátky o jeden rok.
VV jednohlasně souhlasí s převzetím závazku B. Živného ze smlouvy o zápůjčce mezi
Českým svazem jachtingu a Johanou Kořanovou. Dále VV jednohlasně souhlasí s odsunem
druhé a třetí splátky o jeden rok, což znamená, že datum splatnosti půjčky je 30. 11. 2018. VV
ukládá M. Souškovi realizovat toto převzetí závazku.
M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – předložil záměr nákupu tří až čtyř kompletních plachetnic
Laser, které by byly k dispozici trenérům pro podporu přechodu mimořádně talentovaných
závodníků mládežnických lodních tříd na lodní třídu Laser. VV se záměrem souhlasí a ukládá
M. Souškovi a K. Bauerovi hledat finanční možnosti takovéhoto záměru. Dále VV ukládá M.
Maierovi hledat možnosti nákupu vhodných plachetnic Laser.
K. Fantová – KKK – předložila žádost SK HAMR, z.s o přijetí do ČSJ.
VV jednohlasně schválil žádost o přijetí SK HAMR, z.s do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno
registrační číslo 1151.
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že schůze HZS ČSJ se uskuteční 3. 12.
2016 od 11:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na konci
chodby).
M. Soušek – STK – informoval o tom, že schůze STK k tvorbě CTL 2017 se uskuteční
3. 12. 2016 od 13:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na
konci chodby).
R. Vašík – KR – informoval o tom, že schůze Komise rozhodčích se uskuteční 3. 12. 2016 od
15:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na konci chodby).
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R. Vašík – KR – předložil návrhy jednacího a volebního řádu Valné hromady ČSJ, do kterých
byly zapracovány připomínky Kontrolní komise ČSJ. Výkonný výbor schválil jednohlasně
návrhy jednacího a volebního řádu Valné hromady ČSJ. Tyto návrhy budou předloženy
delegátům na březnové Valné hromadě ČSJ. Návrhy jednacího a volebního řádu Valné
hromady ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu.

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ za září
2. Zprávy trenéra SpS za září
3. Zprávy trenéra SCM 29er za září
4. Zprávy trenéra SCM Laser za září
5. Zpráva garanta ČSJ - MČR Evropa, Laser standard, Laser 4.7, Cadet
6. Zpráva garanta ČSJ - MČR Finn
7. Zpráva garanta ČSJ - MČR 29er
8. Zpráva garanta ČSJ - MČR One - design na moři v lodní skupině First 35

Přílohy:

Zpráva hlavního trenéra ČSJ
Září

Září je již tradičně velmi nabité mnoha závody ve všech lodních třídách. Letos jsme ale měli
smůlu na větrné podmínky, které jsou v tomto období většinou velmi dobré. Bohužel
podmínky byly velmi špatné i na mnoha zahraničních regatách a proto mnoho regat bylo
tímto ovlivněno. Naši jachtaři se přesto prosadili na přední místa jak v kategoriích seniorů,
ale především v juniorských kategoriích, což je velmi pozitivní.
Náš reprezentant Dan Bína absolvoval svoje první paraOH v Riu. Dan měl při své olympijské
premiéře smůlu a ohnutí stěžně po kolizi ho vyřadilo z bojů o dobré umístění. Dan je ale
výborný jachtař a velký bojovník a všem ukázal v závěru olympijské regaty, jak jezdí
opravdový srdcař. Dan nám názorně předvedl jak překonat všechny potíže a vybojovat
olympiádu a zároveň dobře reprezentovat český jachting. Patří mu velký dík, uznání a obdiv.
RDA
Veronika Kozelská-Fenclová – měla volné období a zaslouženě si dávala v září od jachtingu
volno
Viktor Teplý – absolvoval MRČR Finn a má bronzovou medaili. Vyhrál MRČR Laser Standart
na Nechranicích a udržuje si vysoký jachtařský standart.
Karel Lavický – měl volné září v aktivním sportovním pojetí.
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Dan Bína – OH a zasloužené volno
RDB
Štěpán Novotný – vybojoval druhé místo na MRČR Laser Standart, což je solidní výsledek.
Aktivita na standartní úrovni. Nyní absolvuje tréninkový camp na Grand Canaria.
RDJ –A
Ondřej Teplý – Mistr ČR ve třídě FInn, 3. místo MM Německo
V tréninkovém plánu plní vše precizně. Je velmi aktivní. Byl vyhlášen juniorem roku MVČR.
Jakub Halouzka – výborné výsledky na Balatonu 3/14 a 3.místo na MRČR Laser Standart na
Nechranicích. Příkladná tréninková morálka, fyzicky výborně připraven.
RDJ-B
David Bezděk – tréninkový kemp Garda. MRČR Laser Nechranice se mu moc nepodařilo.
Parametry fyzické přípravy na dobré úrovni.
Martina Bezděková – tréninkový kemp Garda
J.B. Janča – EC Balaton 10.místo, tréninkový kemp Garda, kondičně je dobře připraven.
Halouzka Jirka – EC Balaton 10. místo, tréninkový kemp Garda, kondičně připraven dobře.

Junioři Laser
Lucie Keblová – velmi dobré výsledky a výborná příprava, EC Attersee sedmé místo celkově,
první v dívkách. Lucka se velmi rychle adaptovala na lodní třídu Laser.
Ben Přikryl – dobrý výsledek na Attersee
Zbytek skupiny Michala Smolaře předvedl dobré výsledky s výborným přístupem k tréninkům
a přípravě. Skvělá atmosféra v tomto týmu je velmi pozitivní.
29´er
Pod vedením Davida Křížka proběhlo soustředění 29´er v areálu YC CERE Nechranice,
podmínky byly výborné a příprava jak na břehu, tak na vodě proběhla na dobré úrovni.
Soustředění bylo zároveň směrováno, jako příprava na MRČR 29´er. Mistrovství ČR bylo
kvalitní a v dobrých jachtařských podmínkách. Úroveň některých posádek jde nahoru, a
některé naopak stagnují. Gratulace vítězům Vaškovi Brabcovi a Martinu Váchovi. Do 29´eru
přijde v příští sezoně několik dobrých závodníků z lodní třídy Optimist, kteří jistě zvýší
konkurenci a přístup ostatních závodníků k tréninkovému procesu.
Q
Optimisti absolvovali v září pod vedením Ant. Mrzílka skvěle obsazenou regatu – otevřené
mezinárodní Mistrovství Polska. Regatu absolvovali v silném větru a „mořských
podmínkách“. Ondra Muller, Bára Švíková, Šimon Jurečka a Tobiáš Kraus byli ti, kteří
předvedli výborný jachting. Dobrá zpráva je, že nám Tonda Mrzílek se svojí tréninkovou
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skupinou připravil další nové jachtaře, kteří přejdou na nové lodní třídy a jsou příslibem pro
budoucí období. Ale jsou tu i další jména, o kterých určitě ještě uslyšíme.
Mile mě překvapili svojí jachtařskou dovedností a úrovní Z. Burská a M. Koštýř, kteří si již
vyzkoušel Laser 4,7 a myslím, že velmi úspěšně.
Chtěl bych poděkovat všem trenérům, rodičům a ostatním aktivním jachtařům za příkladnou
aktivitu a nasazení v tomto období. Snaha žákovských a juniorských kategorií je moc fajn a
začíná se dařit i na mezinárodním poli. Některé výsledky byly výborné, jiné standartní, přesto
je přínosem každý bod z domácích závodů i z mezinárodního pole. Jsem rád, že naši junioři
bojují na závodech v zahraničí, získávají zkušenosti a rady. O českém jachtingu se ví a to je
dobré.
Michael Maier

Zpráva trenéra Sps - září
Místo
Termín
Třídy
Trenéři
Doprovod
Účastníci

Dziwnow
14.-18.9.
Optimist
Antonín Mrzílek
M.Žižka,P. Muller , T. Hála
Bára Švíková
Šimon Jurečka
Adam Rek
Petr Hála
Ondra Šindelka
Lukáš Krsička
Michal Krsička
Tobiáš Kraus
Ondřej Muller
Miki Vaszi
Tomáš Mlejnek
Kristýna Chalupníková
Markéta Kališová
Kačka Altmannová

Den
14-9.

Činnost
příjezd do Wrzosowa v 20:30

15-9.

příprava lodí a člunu, v 12:30 na vodu,
stoupačka na techniku, zadáky s halzami
a pumpováním, starty a dvě kráté a jedna
delší rozjížďky, proměření lodí a
přihlášení k závodu

Voda Teorie
hodin hodin

3

0,5

Vítr
směr

Vítr
uzlů

Vlny
metrů

Tepl.
C

NE

8-13

0,5

26
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16-9.

17-9.

18-9.
19-9.

zahájení závodu, na vodu v 11, 4 rozj.,
dobré starty Michal, Ondra, občas Tomáš
a Bára, jinak vesměs z druhé až třetí
řady, navíc obraty po startu ve velkých
vlnách, u nováčků technika na vlnáchněkteří poprvé na moři, dojezd do cílečára šikmo
Lukáš nemoc, v 10 na vodu, 4 rozj, starty
se trochu zlepšily, velké vlny-vyhýbat se,
vybírání vody
Lukáš a Ondra Š. zůstali na ubytování,
ostatní v 9 na vodu 2 rozj, emerald jen
jedna, velké vlny a silný vítr
příjezd do Prahy 2:00
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5

0,5

NE

10-16

1

24

6

0,5

NE

12-18

2

25

4

0,5

NE

15-23

2

24

18

2

Tato regata byla jednou z nej vydařenějších za poslední dvě sezóny! Během jednodenního
tréninku seznámení nováčků s mořem a později každý den zesilující vítr a větší a větší vlny
až k 23kn a 2,5m vlnám v neděli na závěr regaty. Rovněž vedení závodu bylo výborné,
takže se maximálně využil čas na vodě. Z našich závodníků si nejlépe vedl Ondra Muller,
který už v SPS skončil, z mladších závodníků pak Bára Švíková, Tobiáš Kraus a Šimon
Jurečka.
Zpracoval: Antonín Mrzílek

Zpráva trenéra SCM 29er – září
V září proběhlo soustředění SCM na Nechranicích (CSCN), do kterého byli přizváni i ostatní
závodníci ALT. Celkem se velmi povedené akce zúčastnilo 9 posádek. První dva dny
bohužel nefoukalo, ale byl tak čas na cyklistický trénink a především na fyzické testy. Od
středy začal foukat velmi silný vítr, a tak se začalo konečně dvoufázově trénovat. Potěšující
byl návrat Nikol Staňkové, která zaskočila za Lucii Keblovou, která zběhla na Laser 4.7.
Celkově byla akce velmi vydařená. Byl čas na důkladné video rozbory a na vodě se
trénovalo především s využitím větší skupiny, tedy starty, nájezdy na bóje a krátké rozjížďky.
Důvodem tohoto redukovaného cvičení byl i poměrně silný vítr a nevyrovnanost posádek.
Po soustředění následovalo Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo 12 posádek.
Celkem se odjelo 5 rozjížděk v pátečním středním a silnějším větru a 1 rozjížďka v neděli ve
slabším větru. Medailové pozice obsadily posádky Sportovního centra mládeže. Na 1. místě
skončil Václav Brabec a Martin Vácha, na 2. místě Šimon Mareček a Jan Svoboda a na 3.
místě zaskakující Nikol Staňková se Sárou Tkadlecovou.
Opět probíhala pravidelná komunikace se závodníky a některými z rodičů. Tématem byl
především výběr závodníků pro příští rok a dění v mládežnickém jachtingu celkově. Lodní
třída 29er funguje třetím rokem a postupně se rozvíjí. Bohužel se zatím nepodařilo vytvořit
přetlak závodníků, kteří by se na lodě tlačili. Vše ale chce svůj čas. U Laserů to kdysi bylo
podobné a třída se za pár let skvěle rozběhla. Zde je to komplikovanější o to, že se jedná o
dvouposádku.
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Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka zpočátku trochu ztratila ze svého nasazení.
Možná je to podvědomě způsobené ztrátou nominace na Youth World Sailing
Championship. V závodě tým opět předvedl bojovnost a kvality zejména ve slabším větru,
ale na vítězství to nestačilo.
Václav Brabec a Martin Vácha - Tým prokazoval své kvality po celou dobu soustředění,
kdy vyhrál téměř všechny přípravné rozjížďky. Pak měl trochu slabší vstup do závodu, ale se
zesílením větru získal jistotu a zaslouženě vyhrál titul.
Sára Tkadlecová - Kosatnice trénovala a závodila po boku zkušené Nikol Staňkové, která
se po roce vrátila na 29er, ale jednalo se jen o záskok. Výkon byl velmi dobrý, ale pro příští
rok je nesmírně důležité zajistit kvalitní stabilní kormidelnici.
Nyní byl zahájen aktivní nábor pro rok 2017 a připravuje se soustředění na Lago di Garda.
Za SCM 29er vypracoval trenér David Křížek

Zpráva trenéra SCM Laser - září
Za období: 1. - 30. 9. 2016
Aktivity členů týmu v rámci kondiční přípravy byly v měsíci srpnu opět na individuální
úrovni na základě programu stanoveného kondičním trenérem Tomášem Klímou, členové
SCM absolvovali závodní jachtařský měsíc, ve kterém nás čekaly dva plánované závody – EC
Attersee a MČR L4,7+Las na Nových mlýnech. Někteří se individuálně zúčastnili mezi
oběma závody SOU ALT Laser na Nových Mlýnech. Několik členů absolvovalo nad rámec
RTP závod EC na Balatonu.
EC Balaton: závod byl poznamenán velmi slabým větrem, v Lar se odjela 1 rozjížďka, v Las
pouze 2 rozjížďky.
EC Attersee: první den závodu se neodjelo nic, druhý den přišel vítr z jihozápadu o síle 6-8
m/s, bylo náročné chladné a deštivé počasí a všem našim členům se velice dařilo – odjely se 3
rozjížďky. Poslední den závodu byl vítr mírný 3-4 m/s, stejného směru a odjela se pouze jedna
rozjížďka. Závod hodnotím velmi pozitivně.
MČR Nové Mlýny: 3 dny jsme marně čekali na vítr, který se nedostavil, a proto se
Mistrovství přesunulo na říjnový termín.
Jakub Halouzka: 1. -7.9. kondiční příprava podle TK
9.-11.9. EC Balaton Las 3/14, 1. U21
výborný výsledek
12.-17.9.Trénink na Gardě s Bezděky - trenér Gedrius Guzys
20.9. Trénink na Nových Mlýnech
21.-23.9. MČR Nové Mlýny – neodjelo se
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24.-30.9. kondiční příprava podle TK
Jiří Halouzka:

1. -7.9. kondiční příprava podle TK
9.-11.9. EC Balaton Las 10/14
slabý výsledek
12.-17.9.Trénink na Gardě s Bezděky - trenér Gedrius Guzys
18.-20.9. kondiční příprava podle TK
22.9. Trénink na Nových Mlýnech
22.-25.9. MČR Nové Mlýny – neodjelo se
22.-29.9. Nemoc

David Bezděk: 1.- 8.9. fyzická příprava
10.- 15.9. trénink Garda
17.- 19.9. lehká fyzická příprava
21.- 23.9. MČR Nové Mlýny – neodjelo se
24.- 31.9. fyzická příprava
Martina Bezděková: 1.-8.9. trénink fyzické kondice podle plánu Tomáše Klímy
9..-11.9. škola
12.-25.9. trénink na Gardě
26.-30.9. trénink fyzické kondice podle plánu Tomáše Klímy
Jean-B. Janča:

8.9. trenink na Balatonu
9.-11.9. EC Balaton Las 5/14 , 2. U21 velmi dobrý výsledek
16.-18.9. EC Attersee Las 2/19 , 1. U21 výborný výsledek
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se

Ben Přikryl:

16.-18.9. EC Attersee 2/26
výborný výsledek
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Na začátku září trénink fyzičky v Řecku kiteboarding
Soustředění ALT před MČR na Nových Mlýnech
Trénink kondice na kole
V závěru měsíce – rýma a kašel, vysadil jsem KT

Radek Sopoušek: 7.9.
Pohár JK Brno Lar 1/5
16.-18.9. EC Attersee Lar
9/27 velmi dobrý výsledek
21.9.
Onemocněl
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Kondični příprava jen improvizována + každý čtvrtek plavání
Mario Nuc:

16.-18.9. EC Attersee Lar
8/27
velmi dobrý výsledek
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Kondiční příprava – posilovna, běhy – snaha dodržet dle T.Klímy

Martin Kmenta: 9.-11.9. EC Balaton Lar 16/37
dobrý výsledek
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Kondiční přípravu neuvádí !!!
Johana Rozlivková: 16.-18.9. EC Attersee - asistent trenéra SCM - spolupráce
23.-25.9. MCR Nové Mlýny – v roli hlavního trenéra týmu Cere
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Lenka Kališová: 19.-22.9. Soustředění ALT před MČR na Nových Mlýnech
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Většinu září měla jen fyzickou přípravu
Nástup do lázní Klímkovice kde využívá plavecký bazén, rotopedy a
posilovací
stroje, za pěkného počasí běh v přírodě.
Bára Košťálová: 1.-16.9. Kondiční příprava dle T.Klímy
16.-18.9. EC Attersee 14/26, 4/8 v dívkách dobrý výsledek
19.-22.9. Soustředění ALT před MČR na Nových Mlýnech
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
26.-28.9. Kondiční trénink v přírodě – běhy, kolo, posilovací stroje na hřišti
29.9. Zákrok u stomatologa – bolestivé a komplikované
Lucie Keblová: 16.-18.9. EC Attersee 7/26, 1/8 v dívkách výborný výsledek
19.-22.9. Soustředění ALT před MČR na Nových Mlýnech
23.-25.9. MCR Nové Mlýny - neodjelo se
Kondiční příprava zatím na individuální úrovni bez spolupráce s T.Klímou,
objednala si Polar tester, aby mohla zahájit spolupráci na stejné bázi, jako
ostatní
členové SCM týmu.
V Jilemnici, dne 15.10.2016

Michal Smolař
trenér SCM laser

Zpráva garanta ČSJ - MČR Evropa, Laser standard, Laser 4.7, Cadet

CTL 162165 MČR Evropa, Laser standard, Laser 4.7
CTL 162166 MČR Cadet
23. - 25. 9. 2016

Ve třídě Evropa na startu celkem 28 lodí (závodníků), všichni CZE.
Ve třídě Laser standard na startu celkem 39 lodí (závodníků), z toho 37 lodí CZE a 2 lodě AUT.
Ve třídě Laser 4.7 na startu celkem 26 lodí (závodníků), z toho 23 lodí CZE a 3 lodě SVK.
Ve třídě Cadet na startu celkem 24 lodí (48 závodníků), z toho 13 lodí CZE a 11 lodí POL.

Mistrovství nebylo vyhlašováno, protože se v žádné z lodních tříd neujela ani jedna rozjížďka.
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Radim Vašík, garant závodu MČR

Zpráva garanta ČSJ - MČR Finn

CTL 162174
MČR Finn
16. - 18. 9. 2016

Ve třídě Finn na startu celkem 33 lodí (závodníků), z toho 29 lodí CZE, 2 lodě SVK a 2 lodě GER.
Mistrovství bylo vyhlašováno pouze v absolutním pořadí, protože na prvních třech příčkách se
neumístil žádný cizinec.

Celkem odjety 4 rozjížďky za slabšího až středního větru.
Vyhlášení mistři ČR:
Celkové absolutní pořadí:
1. Teplý Ondřej (2101-583)
2. Hýža Jiří (2101-466)
3. Teplý Viktor (2101-571)

Radim Vašík, garant závodu MČR

Zpráva garanta ČSJ - MČR 29er
CTL : 161113
Termín závodu : 30.09.2016 – 02.10.2016
Místo konání : Nechranice
Spolupořadatel : YC CERE (1130).
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Garant ČSJ : Martin Soušek
Hlavní rozhodčí : Martin Soušek
Rozhodčí : Věra Rozsypalová, Martin Kršňák
Předseda protestní komise : Richard Waisser
Členové PK : Vladimír Rozsypal, Martin Soušek.

K závodu se přihlásilo celkem 12 lodí (9xCZE,2xGER,1xITA).
V pátek se povedlo odjet 5 rozjížděk za slabšího až středního větru.
V soboru nefoukalo a na vodu se vůbec nevyjelo.
V neděli se povedla dokončit pouze jedna rozjížďka.

Závod byl po technické stránce dobře připraven. K dispozici byly 3 čluny + startovní loď.
Během závodu byl řešen z nedělní (6.rozj.) jeden protest. Byla udělena jedna penalta za nedovolený
pohon ve 3.rozj. (rudlování na startovní čáře).

Mgr. Martin Soušek
Garant ČSJ

Zpráva garanta ČSJ - MČR One - design na moři v lodní skupině First 35
MČR onedesign na moři v lodní skupině First 35 se uskutečnilo v termínu 15. - 21. 10. 2016 v
Chorvatsku.
Co se týká pořadatelského hlediska technického zabezpečení závodu na břehu, závod byl
zvládnut bez komplikací a z mého pohledu se nevyskytly žádné zásadní problémy.
Závodní hledisko ovlivnil především nedostatek větru, čehož výsledkem bylo odjetí pouze
jedné navigační rozjížďky a sedmi rozjížděk okruhových. Tým rozhodčích tak dle mého
názoru vytěžil maximum možného.
V rámci ohlasů závodníků na uspořádaný závod došlo k očekávanému střetu názoru
závodníků, kteří preferují okruhové rozjížďky s názorem závodníků preferujících navigační
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rozjížďky. Myslím si, že okruháři byli se závodem relativně spokojeni, závodníci s vizí
většího množství navigačních rozjížděk dle mého názoru zcela uspokojeni nebyli a očekávali
větší množství navigačních rozjížděk na úkor jednak okruhových rozjížděk a především na
úkor kvality rozjížděk co se týká především síly větru a jeho stability.
Zdálo se mi, že na letošním MČR bylo závodníků preferujících navigační rozjížďky více než
okruhářů.
Ze střetu těchto dvou zájmových skupin tak byla patrná neslučitelnost závodění obou skupin v
rámci jednoho závodu, protože obě skupiny není možno uspokojit najednou. Toto se potom
promítá v rámci enormních tlaků především na hlavního rozhodčího v průběhu celého závodu.
Vzhledem k tomu, že závody jsou pořádány především pro závodníky, je určitě potřeba brát
jejich názor v potaz. Jako rozumné by tak bylo závod rozdělit na dva, kde jedna ze skupin by
si mohla na svém samostatném závodě kroužit své navigační rozjížďky kolem ostrovů (byť
třeba "autobusovým" způsobem) s občasným doplněním nějaké okruhovky (v případě, že na
ni zůstane nějaký časový prostor). Druhá skupina okruhových jachtařů by tak na svém
samostatném závodě mohla jezdit pouze okruhové rozjížďky ať už na jednom místě nebo na
místech různých (vždy s ranním nebo večerním přejezdem).
Závody tak dle mého názoru není možno sloučit do jednoho, pokud by závody měli být v
jednom termínu a s jedním pořadatelem, určitě by musely být dva zcela samostatné a
nezávislé týmy rozhodčích.
Pokud se bude v budoucnu jednat o dva zcela samostatné závody, což bych doporučoval, je
otázkou, jestli statut MČR by neměl mít žádný z těchto formátů závodu, nebo jestli pouze
jeden či oba závody. Dle mého názoru a taktéž z dlouhodobé zkušenosti vyplývá, že o závody
navigačního formátu je z řad závodníků zájem dlouhodobý a má mnohem širší základnu
závodníků oproti formátu okruhovému, avšak výkonnostně lépe se jeví spíše závodníci
okruhoví. Budu tak doufat, že pracovní skupina pracující na koncepci MČR na moři přijde s
nějakým rozumným řešením.
V rámci výsledků bylo na MČR hodnoceno 19 lodí (posádek), absolutní pořadí a mistrovské
tituly byly rozděleny následujícím způsobem:
1 CZE 5 1126-005 Neumann Lukáš 1972
1126-008 Klement Pavel 1966
1126-007 Musil Tomáš
1976
1126-004 Švihlík Martin 1968
1604-200 Trčka Martin
1977
1126-001 Kulík Martin
1967
2 CZE 8 1504-050 Vika Tomáš
1988
9999-066 Zeman Jan
1973
1214-079 Winkler Pavel 1973
9999-065 Krajčovič Milan 1973
9999-064 Janouch Ondřej 1973
9999-062 Taschner Karel 1973
9999-063 Šikmer Jiří
1973

Zápis z jednání VV ČSJ – ŘÍJEN
1203-487 Fiala Petr
3 CZE 2 2101-405 Karas Tomáš.
2101-407 Diviš Ivo
7014-039 Sokol Petr
2101-375 Pospíšil Martin
2101-610 Hykrda Jakub
2101-350 Hykrda Jan

Radim Vašík, garant závodu MČR
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