Zápis z jednání VV ČSJ – ŘÍJEN

Strana 1/4

Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 11. října 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Soušek, Vašík
Omluven: Sünderhauf, Smetana
KK: Švec
PR: Skořepová
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k
úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):
Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s reprezentanty probíhá průběžně,
stejně jako uzavírání smluv s ALT.
K úkolu 18-18 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce
MS/ME 2018)):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv a vyplacení příspěvků na akce MS/ME
2018 probíhá průběžně v návaznosti na schválené nominace.
K úkolu 18-25 (Realizovat vyplacení schválených částek jednotlivým KSJ):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s KSJ probíhá průběžně.
K úkolu 18-29 (Realizovat s ČWA odkup dvanácti plováků BIC Techno 293 od ČSJ):
Úkol splněn. M. Soušek informoval, že odkup plováků BIC Techno 293 od ČSJ je
zrealizován.
2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní
závody
VV vzal na vědomí informace předsedy ČSJ Karla Bauera ze schůzky s trenéry ČSJ, která se
uskutečnila 9. 10. 2018 v YC CERE. Zpráva ze schůzky je přílohou tohoto zápisu.
Výkonný výbor ukládá hl. trenérovi ČSJ připravit návrh podpory pro účastníky kvalifikace na
OH 2020.
V souvislosti s termínem vypršení stávajících smluv trenérů ČSJ (k 30. 6. 2018) ukládá
Výkonný výbor předsedovi ČSJ a místopředsedovi ČSJ připravit podklady pro vypsání
výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a případně dalších pozic (předpokládané
datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019).
Dále Výkonný výbor ukládá SÚ ČSJ připravit finální návrh koncepce podpory lodních tříd.
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Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, trenéra SpS, trenéra SCM Bic
Techno / RS:X Youth a trenéra SCM Laser za měsíc září (viz přílohy tohoto zápisu). Zpráva
trenéra hl. trenéra ČSJ nebyla předložena.
VV obdržel od trenéra SCM Laser M. Smolaře následující tři žádosti:
1) žádost o navýšení podpory týmu Laser pro sezónu 2018 o 45 tis. Kč. Důvodem je finanční
náročnost celé sezóny a větší účast juniorů na podporovaných akcích ME, MS a hlavních
soustředěních,
2) žádost o úpravu přívěsu pro transport člunu VSR a čtyř lodí Laser, přičemž celková cena
úpravy je odhadována na cca 50 000,- Kč,
2) žádost o proplacení 50 000,- Kč za pronájem motorového člunu Brig 450F, který je
každoročně používán pro tým Laser jako druhý trenérský člun, především na zahraničních
regatách.
VV rozhodl jednohlasně, že se žádostmi bude zabývat na svém listopadovém zasedání VV, a
to z důvodu, že žádosti obdržel až v den konání VV a tudíž se s nimi nemohli členové VV
včas seznámit.
VV ukládá D. Dvořákové požádat J. Maiera o stanovisko k žádosti o rekonstrukci přívěsu pro
transport člunu VSR a čtyř lodí Laser.
3) MČR 2018
M. Soušek – STK – jako garant ČSJ podal informaci z proběhlého MČR 420.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – jako garant ČSJ podal informaci z proběhlých MČR
v lodních třídách EVR, 29er, L47, Las.
M. Soušek – STK – podal informace, že do konce roku zbývají odjet poslední dvě MČR na
moři a dvě MČR v ČR.
Výkonný výbor potvrzuje své zářijové rozhodnutí o přidělení spolupořadatelství MČR na
moři 2019 v kategorii ORC (3. - 11. listopadu 2019) subjektu Colins Yacht Club, z.s.
Vzhledem k tomu, že spolupořadatel MČR na moři 2019 v kategorii One-Desing, společnost
TPS Centrum s.r.o., zašle doplnění přihlášky ve smyslu směrnice C1 až po ukončení letošního
MČR na moři, potvrdí VV své zářijové rozhodnutí o přidělení spolupořadatelství MČR v této
kategorii na svém listopadovém zasedání VV.
4) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 10. 2018.
Výkonný výbor schválil doplatek příspěvku z rozpočtové kapitoly 1301 “Podpora klubů
pracujících s mládeží“ (viz výpočet rozdělení příspěvku v tabulce přílohou), následovně:
reg. Č. Klub
1101

Český Yacht Klub

Doplatek
do 100 %
138 894 Kč
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1130
1203
1206
1302
1401
1602
1606
1609
1701
1702
1703
1705
1904
1909
2101
2103
2110
2116
2205
2301
2306
2419

YC CERE Praha
YC Neratovice
JO TJ Bohemia Poděbrady
DIM Bezdrev
Lokomotiva Plzeň
Jachting Roudnice nad Labem
TJ VS Duchcov
YC SK Štětí
Yacht Club Doksy
Jachtklub Máchova jezera St. Splavy
Jachtklub Česká Lípa
TJ Delfín Jablonec
Yacht Club Vysoké Mýto
TJ Lanškroun - Jachting
Jachtklub Brno
TJ Lodní sporty Brno
TJ RAPID BRNO
Moravský Yacht Klub
TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu
Lodní Sporty Kroměříž, JO
AYCK z.s.
Yacht Club Jezero Hlučín
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37 704 Kč
38 724 Kč
7 793 Kč
7 793 Kč
27 786 Kč
13 133 Kč
9 918 Kč
63 053 Kč
14 169 Kč
19 836 Kč
11 335 Kč
31 656 Kč
8 501 Kč
17 003 Kč
29 756 Kč
42 180 Kč
36 840 Kč
15 586 Kč
2 126 Kč
2 126 Kč
8 501 Kč
15 586 Kč
599 998 Kč

VV ukládá M. Souškovi realizovat smlouvy a vyplacení příspěvků schváleným klubům.
Výkonný výbor ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2018 požadavky na
rozpočtové kapitoly pro rok 2019.
5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, které se konalo 9. října 2018
na Strahově.
VV schválil jednohlasně nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2018,
následovně:
kategorie muži – Sime and Mihovil Fantela (CRO)
kategorie ženy - Daniela Moroz (USA)
VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing za ČSJ ve stanoveném termínu nominaci na
nejlepšího světového jachtaře 2018.
Výkonný výbor jednohlasně deleguje předsedu ČSJ Karla Bauera na Konferenci World
Sailing, která se bude konat 27. 10. – 4. listopadu 2018 (Sarasota, Florida, USA).
VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ výzvu pro sdružené subjekty i jednotlivce k
podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2018 v jednotlivých kategoriích. Návrhy
mohou být zasílány PR manažerce ČSJ do 30. 11. 2018.
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VV ukládá E. Skořepové připravit na prosincové zasedání VV finální návrh nominovaných v
jednotlivých kategoriích ankety Jachtař roku 2018.
6) Různé
VV vzal na vědomí informace z Jachtařské akademie a Trenérsko-metodické komise ČSJ ke
dni 8. 10. 2018 (viz příloha tohoto zápisu).
VV vzal na vědomí návrh Z. Sünderhaufa na zařazení Matouše Reka (reg. č. 1101-0079, č.
rozhodčího 0932) do Trenérsko-metodické komise ČSJ, jako nového člena TMK.
Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že společenský večer spojený
s vyhlášením ankety Jachtař roku 2018 se uskuteční 8. března 2019.
Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že v rámci 3. ročníku výstavy lodí
a vodních sportů FOR BOAT 2019, který se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO
PRAHA, bude opět samostatná expozice Českého svazu jachtingu.
K. Fantová – KKK – informovala, že v Brně se uskuteční v termínu 9. - 11. 11. 2018 festival
Sport Life, na kterém bude prezentován i jachting.
K. Fantová – KKK – podala informaci, že pracovní setkaní klubů a krajů ČSJ se bude konat
11. - 13. ledna 2019 v Pivovaru Cvikov.
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že schůze HZS ČSJ se uskuteční v neděli
2. 12. 2018 od 11:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na
konci chodby).
M. Soušek – STK – informoval o tom, že schůze STK k tvorbě CTL 2019 se uskuteční v
neděli 2. 12. 2018 od 13:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro,
vpravo na konci chodby).
R. Vašík – KR – informoval o tom, že schůze Komise rozhodčích se uskuteční v neděli 2. 12.
2018 od 14:30 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci
chodby).
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že se v současnosti dokončují úpravy
nového webu ČSJ.
Příští zasedání VV se bude

konat ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v YC CERE.

Seznam příloh zápisu:
1. Zápis ze schůzky předsedy ČSJ s trenéry ČSJ
2. Zprávy trenéra 29er SCM – 09
3. Zprávy trenéra SpS – 09
4. Zprávy trenéra Bic Techno SCM – 09
5. Zpráva trenéra Laser SCM – 09
6. Informace z Jachtařské akademie a TMK ČSJ
7. Výpočet rozdělení doplatku příspěvku z rozpočtové kapitoly 1301

Informace ze schůzky s trenéry ČSJ, která se uskutečnila 9. 10. 2018.
Přítomni:
Karel Bauer, Tomáš Musil, Michael Maier, David Křížek, Antonín Mrzílek, Michal Smolař
Omluven: Karel Lavický

1) Koncepce podpory lodních tříd
Na schůzce bylo konstatováno, že:


Koncepce by měla být zacílena na kluby, rodiče i samotné závodníky tak, aby ukazovala
doporučenou cestu k úspěchu na OH



Koncepce by měla mít 2 pilíře
a) Jasně stanovenou doporučenou a podporovanou strukturu LT od dětských až po OH třídy
b) Jasný a srozumitelný systém finanční podpory klubů, ALT i jednotlivců



Máme málo závodníků na hodně lodních tříd:

MČR 2017
lodí na
Třída
startu
optimist
84
cadet
15
feva
29
Bic techno
37
Celkem
* odhad

Závodníků
6 až 15 let nad 15 let
*
*
84
0
8
7
18
11
37
0
147

18

Statisticky dosáhne ročně věku 15 let cca 12 až 16 jachtařů
Pokud se tento počet rozptýlí na všechny u nás obvyklé LT (v roce 2017 je evidováno 18
aktivních LT) pak je zřejmé, že,
V kategorii 6- 14/15 let jde především o to přivést k jachtingu co nejvíce dětí na co nejméně
LT. Nejde primárně o výsledky.
Toto je role jednak klubů, ale i ALT.
Podpora klubů by měla být stanovena podle počtu závodníků s min. 3 (5) starty na libovolném
závodě v libovolné dětské lodní třídě. Jeden a tentýž závodník může být započítán pouze
jednou, i když startoval ve více LT. Za závodníka ve třídě Optimist obdrží kluby 100% bonus, ve

třídách RS feva a Bic techno 50% bonus oproti základnímu příspěvku, který obdrží kluby za
závodníka v libovolné LT.
Podpora dětských ALT by měla být stanovena
a) podle počtu nově příchozích dětí ve věku do 10 let. Jeden a tentýž závodník může být
započítán pouze jednou, i když startoval ve více LT a pouze v případě, že nestartoval
v žádné LT v předchozím roce.
b) podle počtu závodníků ve věku 6-15 let s min. 3 (5) starty. Jeden a tentýž závodník může
být započítán pouze jednou, i když startoval ve více LT
V obou případech obdrží ALT na závodníka ve třídě Optimist 100% bonus, ve třídách RS feva a
Bic techno 50% bonus oproti základnímu příspěvku, který obdrží ALT za závodníka v libovolné
LT.
Pro pokročilé závodníky ve věku do 15 let zřizuje ČSJ - Sportovní středisko (SPS)
V rámci SPS zřizuje ČSJ pozice trenéra Optimist a trenéra Bic techno. Ti připravují a realizují
tréninkové plány pro vybrané závodníky. Povinnosti trenérů i zařazených závodníků a systém
jejich podpory musí být známý a jasný dlouhodobě dopředu.


Ani v kategorii 14/15–18 let není honba za výsledky klíčová. Důležitější jsou plány,
předpoklady (fyzické, osobnostní atd.), trendy, nasazení.
Pro pokročilé závodníky ve věku do 18 let zřizuje ČSJ - Sportovní centrum mládeže (SCM)
SCM by mělo být především pro ty, kteří chtějí, mají podmínky a drive. Třída není důležitá.
Orientace musí být na závodníky, kteří chtějí a pracují na sobě, a mají OH ambice.
V rámci SCM zřizuje ČSJ pozice trenéra Laser 4.7 + LAR, Bic techno (společně s SPS) a 29er. Ti
připravují a realizují tréninkové plány pro vybrané závodníky. Povinnosti trenérů i zařazených
závodníků a systém jejich podpory musí být známý a jasný dlouhodobě dopředu.
Podporováni mohou být závodníci i individuálně, pokud jejich tréninkový plán, osobnostní,
materiální a jiné předpoklady dávají předpoklady výkonnostního růstu.

2) Treninkový plán (program přípravy) :
Klíčový je program přípravy, který by měl zahrnovat pro SPS 80 až 100 dní na vodě, převážně moři,
pro SCM min. 100 lépe 140 dní. Pro olympijského RD 200 a více dní.
Kdo se smluvně nezaváže k povinnost plnit takový program nebo ho následně neplní, nemůže být
plně podporován.
Systém SCM i SPS může být „dvourychlostní“. Team A pro ty, kteří jsou schopni plnit celý plán,
mají k tomu veškeré předpoklady a zaváží se k povinnosti takový plán přípravy plnit. Team B pro

ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nejsou schopni celý plán plnit, ale mají zájem i předpoklady a progres
se do teamu A propracovat.
Podpora závodníků v týmu A bude výrazně vyšší než u týmu B
Dobře a včas připravené plány přípravy jsou základem systému podpory. Tréninkový plán SPS a SCM
by měl vycházet z následujících zásad obvyklých v zahraničí:






V období do konce střední školy je objem omezen tak, aby závodníci stíhali školu
v normálním tempu (tedy jako ostatní vrstevníci). Maximální využití všech prázdnin a
víkendů. Minimalizace dní mimo školu (nicméně nějaká rozumná absence je nutná). Pro
dlouhodobý vrcholový sport je výhodné ze společenského i osobnostního hlediska univerzitní
vzdělávání, a tak i program SPS a SCM by měl být uzpůsobený tomu, aby závodníci byli
schopni se dostat na VŠ. Rozumný objem se zdá být 130-150 (ne méně než 100) dní na vodě
v roce. Po nástupu na VŠ se předpokládá výrazně rozvolněné studium s objemem cca 200 dní
na vodě.
Sezóna se dělí na tyto fáze
o Přípravné – u nás obvykle podzim-zima, zásadní je rozvoj fyzičky a velký důraz je
kladen na trénink na vodě a rozvoj techniky (minimum závodů)
o Závodní – obvykle jaro, brzké léto – velký podíl závodů, rozvoj zejména závodních
dovedností (taktika, strategie, psychika)
o Vrchol sezóny – obvykle MS (či ME). Forma (fyzická i závodní) by zde měla vrcholit na
konkrétním závodě. U mládeže je to obvykle v průběhu prázdnin
o Regenerační – cca měsíc bez jachtingu, po dvou týdnech bez fyzické přípravy pomalý
náběh nového ročního cyklu
Fyzická příprava je celoroční, cca 5-6 jednotek v týdnu.



Plán by měl obsahovat cca 8 – 10 závodů za sezonu a co nevíce tréninkových akcí, pokud
možno v mezinárodním kolektivu.



Plán fyzické a jachtařské přípravy musí být mandatorní, výjimky jen ve výjimečných
jednorázových případech (zranění, zkouška v nevhodném termínu, rodinné důvody…)



Příklad vzorového rámcového plánu ze zahraničí:

3)

Výběr a hodnocení členů SPS, SCM
Příklad ze zahraničí:








Závodník musí zvládat školu (nutná podmínka pro uvolňování, ale i pozdější vzdělávání).
Mimo jiné ukazatel, jak je schopen zvládat Time Management (Tréninky-příprava do školy –
doučení zameškaného učiva)
Výsledky v tomto věku nejsou zásadním ukazatelem, důležitý je progres a další ukazatele,
zejména tyto:
o Disciplína – plnění plánu fyzické přípravu, vedení tréninkového deníku (vč. záznamu
z Polaru), dochvilnost.
o Nasazení – ochota obětovat některé prvky „normálního“ života (dovolená, výlety,
významně méně volného času).
o Koučovatelnost – jak je jedinec schopen reagovat na trenéra a jeho rady
o Psychická odolnost – odolnost jedince ve stresových a zátěžových situacích
o Sociální předpoklady – např. schopnost strávit mnoho dní v uzavřené skupině lidí,
společné vaření.
o Povahové předpoklady – týmový hráč, nekonfliktní povaha, cílevědomost, v každém
jednotlivém tréninku maximální soustředění atd.
o Fyzické předpoklady – nejen parametry, ale zejména zdraví a odolnost těla
k dlouhodobé vysoké fyzické zátěži (jistá minimální fyzická zdatnost již ve věku 14-15
let).
o Rodinné zázemí – vůle celé rodiny podporovat závodníka po všech stránkách, tj.
morálně, logisticky (občas), ale i finančně. Bez nemalé rodinné pomoci není možné se
dopracovat k vrcholovému jachtingu.
Institut „zařazení na zkoušku“, tj. v prvních měsících mohou obě strany ukončit spolupráci
bez jakýchkoliv závazků
Každoroční pohovor – skládá se zejména z hodnocení fyzičky, jachtařských dovedností a
osobnostní profil. Součástí je ústní pohovor, u závodníků pod 18 let je nutná přítomnost min.
jednoho z rodičů
U juniorů nejde až tak o absolutní výsledky (úroveň se různí v každém ročníku), ale jde o
přípravu jedinců na vstup do profesionálního sportu. Do seniorské kategorie by již měl
vstupovat atlet se základními atributy „profesionálního“ sportovce. Fyzicky, technicky,
morálně a psychicky.

4) Zprávy trenérů


Nejsou jednotné, neobsahují data, nemají vypovídající hodnotu.
Úkol pro všechny trenéry – aktualizovat systém pravidelných zpráv a tréninkových deníků
používaný v minulosti, který byl postavený na hodnocení tréninkových plánů a deníků. Systém
musí v maximální míře využívat moderních technologií (polar, speciální aplikace …)
Závodníkům pod 14 let bude nutné s vyplňováním deníků pomáhat (rodiče, trenéři, starší
kamarádi ….). Nelze však na tuto povinnost rezignovat.

5) Komunikace se závodníky a rodiči


Je zcela nedostatečná a chybí při projednávání plánu na sezonu.

Úkol pro trenéry – nastavit systém komunikace a připravit schůzku závodníků s rodiči k
projednání plánů přípravy a zařazení do SCM a SPS
6) Spolupráce s mezinárodními týmy


Je nedostatečná a chybí při přípravě plánu na sezonu,
Úkol pro trenéry – připravit plány s ohledem na mezinárodní spolupráci

7) RD
úkol – Jmenovat tým pro účastníky na kvalifikaci MS 2019 a připravit program podpory
s ohledem na místo konání kvalifikace

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
1. října 2018

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 09/2018

Na Nechranicích v CSCN se konalo soustředění Sportovního centra mládeže a ALT 29er.
Úvodní den foukal extrémně silný vítr s nárazy přes 25 uzlů. Na vodu tedy vypluly jen dvě
nejzkušenější posádky, které náročné podmínky zvládaly bez větších problémů. V dalších
dnech pak vyplulo další sedm posádek a probíhal klasický trénink v početnější skupině.
Zaměření bylo zejména na přípravu před mistrovstvím republiky, ale zkoušeli jsme i nové
prvky včetně jízdy poslepu atp. Před mistrovským závodem jeden den nefoukalo, ale
závodníci tak měli více času na přípravu lodí.
Během třídenního závodu foukalo pouze úvodní den, kdy se odjelo celkem 5 rozjížděk. Díky
přechodu frontálního systému se dostavil hodně silný vítr a 13 posádek si mohlo užívat
skvělý jachting. Nejlépe si vedla posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál, kteří vyhráli tři
rozjížďky a právem si tak odváží titul. Na druhém místě skončili Matěj Vítovec a Martin
1

29er - Závod
série Eurocup
v polské Gdyni

Krsička a třetí místo patří týmu Adam Ott a David Muzikář. Stupně vítězů tak obsadili
výhradně členové Sportovního centra mládeže. Skvěle jela i naše nejmladší posádka Michal
Krsička a Lukáš Krsička, kteří skončili i přes tvrdé podmínky a lehčí hmotnost na skvělém 5.
místě a jen 3 body od medaile.

29er - mistrovství České republiky Nechranice CSCN (13 lodí)
1. J. Čermák / P. Košťál - 1,4,2,1,1 - 5b
2. M. Vítovec / M. Krsička - 2,9,1,2,3 - 8b
3. A. Ott / D. Muzikář - 7,1,4,6,2 - 13b
5. M. Krsička / L. Krsička - 6,2,5,3,6 - 16b

Pohár ČR 2018 - konečné pořadí
1. Čermák / Košťál - 4b
2. Vítovec / Krsička - 7b
3. Milerová / Pokorný - 15b
4. Ott / Muzikář - 18b
7. Krsička / Krsička - 23b

2

Žebříček SCM - průběžné pořadí
1. Čermák / Košťál - 12b
2. Vítovec / Krsička - 20b
3. Krsička / Krsička - 33b
4. Ott / Muzikář - 35b

Hodnocení posádek:
Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka podává vyrovnané výkony a zlepšila se i ve
slabším větru, ale na lepší než 2. místo na MČR v jejich poslední sezóně to nestačilo. Věřím,
že ale předvedou svoji výkonnost na finále Eurocupu. Je třeba ale nepodcenit přípravu
materiálu.
Jára Čermák / Petr Košťál - posádka zrychlila i v silném větru a tak ji právem náleží první
příčka v Poháru ČR i na mistrovství republiky. Tým je stálé v mládežnickém věku a příští rok
se může zúčastnit regaty Youth World Sailing, kde by konečně mohli zlepšit reputaci našich
posádek.

3

Adam Ott / David Muzikář - posádka neměla příliš natrénováno, ale rychle se zapojili a
během soustředění vyladili formu na mistrovský závod, kde brali bronz. Posádka je i přes
mladý věk hodně těžká. Uvidíme zda z toho na Gardě udělají výhodu.
Lukáš Krsička / Michal Krsička - mladá posádka se opět vrátila k původnímu rozložení a
na mistrovství předváděla skvělé výkony. Dokonce i v tvrdých podmínkách si kluci vedli
velmi dobře. Snad se podaří posádku udržet pohromadě a pak mají obrovskou šanci to
někam dotáhnout.

Závodníky nyní čeká soustředění a finále série Eurocup na Lago di Garda. Zároveň byl
zahájen nábor nových závodníků pro příští sezónu. Veškeré informace na stránkách třídy
www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za září 2018
Během září byly hlavními úkoly:
 Příprava MM Polska Dziwnow – ubytování, transport
 MČR Q náhradní termín – garant za ALT Q
 Akce Dziwnow MM Polska
 Poslední pohárový závod ALT Q-Lipno
 Plánování podzimních a zimních akcí – Garda Halloween, Španělsko únor a březen
 Změny v družstvu SPS na podzimní akce a na rok 2019
Akce MČR Q - náhradní
Ve čtvrtek jsme přiletěli z MS a v pátek odjeli na Lipno pokusit se napodruhé o odjetí MČR. Nakonec se
v sobotu podařilo odjet 4 rozjížďky za nestálého větru, přičemž jsme se museli postupně přesunout až
k Vltavici. V neděli se již nezávodilo. Zaslouženě vyhrál Tibor Neveloš, před Adélou Rabasovou a
Michalem Halouzkou. Někteří dobří závodníci doplatili na riskování při startu, protože se škrtalo až po
páté rozjížďce, která se již neuskutečnila. Společně s ALT Q a rozhodčími se snažíme o sjednocení
podmínek a pravidel s mezinárodními regatami Q. Tam se závodí na ustálené IODA trati, škrtá se
pouze jedna rozjížďka za celý závod až při páté, trenéři nesmějí na úroveň startovní čáry atd.
Akce MM Polska Dziwnow
Po krátkém dvoudenním odpočinku jsme ve středu vyrazili do Dziwnowa. Abych se více seznámil
s novými adepty do SPS a zároveň, aby se oni seznámili s mořskými podmínkami, tak nakonec bylo na
startu 18 českých lodí. Čtvrtek jsme věnovali tréninku a pro nováčky to bylo seznámení s revírem. Vál
slabší vítr z moře. V pátek se odjela jedna až dvě jízdy podle skupin, protože vál slabý vítr. Sobota byla
velmi náročná, protože dvě skupiny musely absolvovat čtyři hodinové rozjížďky ve větru až 18kn a
velkých vlnách, které občas i zalévaly. Skoro všichni naši nováčkové vydrželi více než šest hodin na
vodě v těchto podmínkách. Našim zkušenějším závodníkům Lukášovi Krausovi a Adamovi Jarošovi
utekla zlatá skupina jen o fous. V neděli jezdili oba výborně a nakonec skončili na druhém resp.
čtvrtém místě ve stříbrné. Z nováčků si nejlépe vedla Kristýna Flosmanová.
Děkuji všem zúčastněným rodičům a trenérům za podporu.
http://2018.sailingnet.pl/mmpsko/results.html

Těsné souboje v Dziwnowě

Indiánské léto-poslední závod Poháru ALT Q
Závod byl přesunut z Mlýnů na Lipno, tentokrát do YK Jestřábí. Vítr mladým jachtařům konečně
trochu přál a tak se uskutečnilo 8 rozjížděk ve slabším a středním větru. Na domácím poli si opět
nejlépe vedl Tibor Neveloš z YC Štětí. O druhé až páté místo sváděli boj až do poslední rozjížďky 4
borci. Nakonec druhý Lukáš Kraus z JK Česká Lípa a třetí Šimon Jurečka z ČYK Praha.
Celkové výsledky Poháru ALT Q budou vyhlášeny při MČR TR v YC CERE.
Tonda Mrzílek

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth
září
Září bylo ve znamení školních aktivit. Po MČR, které se konalo poslední
prázdninový víkend se většina závodníků věnovala aktivitám, které souvisely se
zahájením školního roku. Skupina RS:X již tuto sezonu nemá před sebou žádné závody.
Tato skupinka zahájila přechodné obdobím především kondiční přípravou. Na další
soustředění se chystají v listopadu do španělského Cadizu. Skupinka Bic Techno
individuálně absolvovala několik víkendových závodů. Na začátku října ji čeká
soustředění před ME, které se koná koncem října v Řecku. Tímto závodem končí sezona
pro Bic Techno.
Individuální výsledky:
Maďarský pohár- Balaton, 22.-23.9.
Bic Techno U15- 1. Kristýna Chalupníková
4. Kristýna Piňosová
MM SLOVENSKA 2018 - VC SLOVENSKA 2018, VD Gabčíkovo, 14.-16.9.
Bic Techno- 1. Adam Nevelíš
3. Kristýna Piňosová
4. Kristýna Chalupníková

Karel Lavický

ZPRÁVA TRENÉRA
Laser team
Za období: 1.-30.9.2018
Po náročném letním období jsme vstoupili do měsíce září s plánem na dva hlavní závody,
kterých se zúčastníme a s plánem na týdenní soustředění v Kielu.
První plánovaný závod byl EC na Attersee, kde jsme v minulosti často sbírali úspěchy. Bohužel
předpověď počasí, která nebyla příznivá, a nakonec se vyplnila, závod ovlivnila, a i přes snahu
pořadatelů jsme odjeli pouze jednu rozjížďku ve velmi slabém a proměnlivém větru za tři dny.
Nakonec bylo krásné počasí, kterého jsme využili k plánování zimního soustředění na Gardě a příští
sezóny.
S Týmu se závodu zúčastnili Klára Himmelová (L47), Jirka Himmel (L47), Bára Košťálová
(Lar), Víťa Moučka (Lar), Ben Přikryl (Las), Kuba Halouzka (Las), dále pak ostatní členové ALT
Laser Miki Vaszi (Lar), Ondra Müller (L47), Endy Lawson (Lar), Jirka Halouzka (Las).
Výsledky: LAS: Jakub Halouzka 1/21 záv., Ben Přikryl 4/21 záv.,
LAR: Bára Košťálová 4/14 záv., Víťa Moučka 20/26 záv.
L47: Klára Himmelová 7/7 záv., Jirka Himmel 16/17
Po návratu z Rakouska jsme měli týden pauzu, někteří se rozhodli pro účast na Švestkové regatě
na Jesenici, kde se nesešel potřebný počet L47, a tak vyzkoušeli Jirka a Klára Himmelovi závodit na
Las, kterých bylo celkem 17 lodí.
Výsledky: LAS: Jirka Himmel 7/17 záv., Klára Himmelová 10/17
Týden před přeloženým závodem MČR Las,L47 z Nových Mlýnů na Nechranickou přehradu
jsme měli v plánu odcestovat na soustředění do Kielu v sestavě Víťa Moučka, Klára a Jirka
Himmelovi a Miki Vaszi. Chtěli jsme využít do této doby příznivého letního počasí k tréninku na
kvalitní vodě, kterou máme relativně nejblíže. Bohužel někteří onemocněli a navíc došlo k prudké
změně počasí, na Německo se hnala silná fronta ze severozápadu o síle větru 20-25 m/s.
Část týmu tedy využila ve stejném termínu plánovaného soustředění ALT na Nechranicích pod
vedením Štěpána Novotného. Soustředění bylo ukončeno ve čtvrtek před MČR.
Od pátku 28. 9. se naplno rozjelo MČR Las a L47, sjelo se 30 závodníků v Las a 10 závodníků v
L47, závod byl třídenní, předpověď naznačovala, že je nutné první den odjet co možná nejvíce
rozjížděk, protože víkend bude pravděpodobně bez větru. Tak se také stalo. Odjeli se 4 kvalitní
rozjížďky o síle severního větru 5-10 m/s. Vítr byl z tohoto směru komplikovaný, změnový, s
častými změnami z levé strany závodní tratě.
Na Las dominovali 1. Viktor Teplý a 2. Štěpán Novotný, na L47 1. Klára Himmelová a 2. Ondřej
Müller.
Výsledky: LAS: Jakub Halouzka 4/30 záv., Ben Přikryl 11/30 záv., Víťa Moučka 18/30 záv.
L47: Klára Himmelová 1/10 záv., Jirka Himmel 4/10 záv.
V měsíci říjnu máme hlavní program zaměřen na soustředění na Lago di Garda, kam jsou
pozváni, a kterého se doufám zúčastní i nováčci, z nichž některé mám vyhlídnuté pro zařazení do
nového týmu SCM 2019. Je pochopitelně nutné projít na Gardě se všemi návrh plánu 2019, jejich
nominaci a účast na hlavních závodech a soustředěních budoucí sezóny, koordinaci dopravy a
zajištění týmu.
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Dopracování celé sezóny včetně výpočtů je časově velmi náročné, jedná se o více než 100
závodních výsledků a v rámci vyřazování některých členů týmu a sestavování nového týmu na rok
2019 je třeba věnovat celé věci více času. Proto rozbor celé sezóny 2018 a komplexní hodnocení
jednotlivých členů Laser týmu, jejich aktivitu, výsledky a úspěšnost včetně mého návrhu na
zařazení do Týmu SCM Laser na sezónu 2019 a představení nového Plánu 2019 jsem schopen
reálně dopracovat do začátku měsíce listopadu a oficiálně jej představit po návratu z Lago di Garda.

V Jilemnici, dne 10.10.2018

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Jachtařská akademie a Trenérsko- metodická
komise ke dni 8. 10. 2018
V Praze dne 8. 10. 2018

1) Jachtařská akademie k dnešnímu dni obsahuje 15 medailonků osobností, 146 videí, 73 příspěvků a
stále se rozšiřuje. V rámci šíření obsahu Jachtařské akademie byly osloveny hlavní pořadatelé
podzimních, námořních závodů a to YFA, pořadatelé IT regaty ( 16 lodí) a TPC Centrum ( cca 30 lodí),
pořadatelé ČNR MR. Všem kapitánům lodí byly poskytnuty odkazy na výukový materiál, který nabídli
svým posádkám a tím i kontinuálně zlepšují své jachtařské dovednosti.
2) Ve spolupráci s Michalem Smolařem se podepsala smlouva s trenérskou školou FTVS v Praze, kde si
trenéři 2. třídy v dálkovém studiu mohou zvýšit trenérskou kvalifikaci na trenéra 1. třídy. Jedná se o
dvouleté studium, kde vždy jeden víkend v měsíci, v období říjen až květen, probíhá výuka na fakultě.
V letošním školením roce se podařilo zajistit studium pro 4 naše trenéry a to Johanku Rozlívkovou,
Karla Lavického, Jana Čutku mladšího a Michala Smolaře. Budeme se s nimi domlouvat, aby v příští
sezoně každý z nich uspořádal Praktický seminář pro trenéry a tím i dále šířili nové poznatky mezi
dalšími trenéry.
3) Ve dnech 5. – 7. 10 2018 se uskutečnil další Praktický seminář pro trenéry III. třídy v Lanškrouně.
Seminář vedl trenér II. třídy Michal Kučera. V sobotu proběhl i praktický výcvik na vodě, za přítomnosti
4 dětí na Optimistu. Zúčastnilo se 8 trenérů, či nových zájemců o trénování z Prahy, Kroměříže,
Lanškrouna. Na závěr proběhlo úspěšné testování pomocí Notebooků a všichni uspěli. Podle zpětné
vazby od účastníků byl seminář hodnocen velmi kladně.
4) V současné době máme 354 trenérů v evidenci, což je velmi vysoké číslo. Z toho je 26 trenérů, kterým
propadla licence, anebo začátkem příštího roku propadne. Všichni tito trenéři byli obesláni s nabídkou,
že mohou obnovit licenci ve výše proběhlém Praktickém semináři, anebo na jaře v příštím roce. Zhruba
polovina reagovala, že využijí nabídky v příštím roce.
5) Zimní přednášky v roce 2019 se již finalizují a domlouvají se podrobnosti s přednášejícími. Opět se
bude od jachtařské veřejnosti vybírat 150 Kč na osobu a držitelé závodní licence budou mít přednášku
zdarma. Obsah se uveřejní na stránkách jachtařské akademie.
6) Trenérsko- metodická komise byla rozšířena o dalšího člena Mgr. Matouše Reka. Matouš Rek se bude
věnovat komunikaci se zahraničními Jachtařskými svazy a organizacemi, v rámci vzdělávání a metodik.
7) Rekvalifikace pro trenéry 2. třídy bude otevřena dne 15. 2. 2019 v trenérské škole na FTVS.
Podrobnosti se ještě upřesňují a trenéři o této možnosti budou včas informováni.
8) Další schůzka Trenérsko-metodické komise proběhne v Cere dne 20. listopadu od 16 hodin. Zváni jsou
všichni členové komise, případně i hosté.

Zapsal: Zdeněk Sünderhauf

Počet

Počet

Počet startů Počet startů Počet startů

Příspěvek -

startů Q

startů C

Feva

1301
Záloha
Doplatek
1 200 000 Kč VV ČSJ 09/2018
VV ČSJ 10/2018

poř. Č

reg.
č.

Klub 2018

BigT

celkem

1

1101

Český Yacht Klub

71

35

40

0

146

239 672 Kč

100 778 Kč

138 894 Kč

2

1130

YC CERE Praha

23

0

21

0

44

72 230 Kč

34 526 Kč

37 704 Kč

3

1203

YC Neratovice

0

27

0

0

27

44 323 Kč

5 599 Kč

38 724 Kč

4

1206

JO TJ Bohemia Poděbrady

11

0

0

0

11

18 057 Kč

10 264 Kč

7 793 Kč

5

1302

DIM Bezdrev

11

0

0

0

11

18 057 Kč

10 264 Kč

7 793 Kč

6

1401

Lokomotiva Plzeň

0

0

30

0

30

49 248 Kč

21 462 Kč

27 786 Kč

7

1602

Jachting Roudnice nad Labem

0

8

0

0

8

13 133 Kč

0 Kč

13 133 Kč

8

1606

TJ VS Duchcov

14

0

0

0

14

22 982 Kč

13 064 Kč

9 918 Kč

9

1609

YC SK Štětí

53

0

0

36

89

146 101 Kč

83 048 Kč

63 053 Kč

10

1701

Yacht Club Doksy

20

0

0

0

20

32 832 Kč

18 663 Kč

14 169 Kč

11

1702

Jachtklub Máchova jezera St.Splavy

28

0

0

0

28

45 964 Kč

26 128 Kč

19 836 Kč

12

1703

Jachtklub Česká Lípa

16

0

0

0

16

26 265 Kč

14 930 Kč

11 335 Kč

13

1705

TJ Delfín Jablonec

11

0

0

35

46

75 513 Kč

43 857 Kč

31 656 Kč

14

1904

Yacht Club Vysoké Mýto

12

0

0

0

12

19 699 Kč

11 198 Kč

8 501 Kč

15

1909

TJ Lanškroun - Jachting

24

0

0

0

24

39 398 Kč

22 395 Kč

17 003 Kč

16

2101

Jachtklub Brno

42

0

0

0

42

68 947 Kč

39 191 Kč

29 756 Kč

17

2103

TJ Lodní sporty Brno

0

0

49

0

49

80 438 Kč

38 258 Kč

42 180 Kč

18

2110

TJ RAPID BRNO

19

2116

Moravský Yacht Klub

20

2205

21

2301

22

2306

23

2419

0

0

0

52

52

85 363 Kč

48 523 Kč

36 840 Kč

22

0

0

0

22

36 115 Kč

20 529 Kč

15 586 Kč

TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu

3

0

0

0

3

4 925 Kč

2 799 Kč

2 126 Kč

Lodní Sporty Kroměříž, JO

3

0

0

0

3

4 925 Kč

2 799 Kč

2 126 Kč

AYCK z.s.

12

0

0

0

12

19 699 Kč

11 198 Kč

8 501 Kč

Yacht Club Jezero Hlučín

22

0

0

0

22

36 115 Kč

20 529 Kč

15 586 Kč

123
Ke dni 08.10.2018

731

1 200 000 Kč

600 002 Kč

599 998 Kč

398

70

140

