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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 15. prosince 2016 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Soušek, Vašík
Omluveni: Dvořák, Smetana
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Doplnění – oprava listopadového zápisu VV.
V zápisu z listopadového jednání Výkonného výboru nebylo uvedeno projednání žádosti
Kontrolní komise ČSJ týkající se PR a marketingu ČSJ.
VV ukládá V. Dvořákovi kontaktovat člena Kontrolní komise ČSJ Petra Ondráčka a začít tuto
záležitost řešit.

K úkolu 16-27 (Připravit návrh směrnice pro nominace na mezinárodní závody MS a ME):
Úkol trvá. M. Maier informoval o principech nominací na mezinárodní závody MS a ME.
Konečné znění směrnice pro nominace na mezinárodní závody MS a ME bude projednáno na
lednovém zasedání VV společně s úpravami směrnic o činnosti sportovního úseku, SCM a
KVS.
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 splněn. V. Novotný předložil návrh podpory klubů a ALT zpracovaný Komisí mládeže
ČSJ. Výkonný výbor vzal tento návrh na vědomí a ukládá KM zpracovat analýzu dopadu
navržených pravidel na jednotlivé lodní třídy a analýzu, jak návrh koresponduje s návrhem
koncepce podpory olympijského jachtingu, která byla prezentována na Konferenci ČSJ. Zápis
z jednání Komise mládeže je přílohou tohoto zápisu.
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 splněn. V. Novotný informoval o tom, že Komise mládeže vzala na vědomí došlé
připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420 a na svém listopadovém jednání je
prodiskutovala a vzala do úvahy při řešení podpory ALT pro rok 2017. Viz zápis z jednání
KM.
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 splněn. Viz úkol 16-35 výše.
K úkolu 16-55 (Urgovat u webmastera dodržení smluvního termínu (30. 11. 2016) pro
dokončení druhé etapy úprav nového webu ČSJ):
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Úkol trvá. R Vašík informoval o tom, že na úpravách nového webu ČSJ se stále intenzivně
pracuje a že dokončení druhé etapy se předpokládá do konce ledna 2017.
K úkolu 16-58 (Realizovat s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a doplatky z Programu II.):
Úkol trvá. M. Soušek informoval o tom, že téměř všechny smlouvy jsou již uzavřeny.
K úkolu 16-62 (Hledat finanční možnosti pro 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 ):
Úkol splněn. K. Bauer informoval o tom, že s ohledem na vývoj cash flow a předpokládaný
vývoj výše rezervy lze nákup plachetnic Laser realizovat z kapitoly 3310 (ČOV – zákon o
loteriích).
K úkolu 16-63 (Hledat možnosti nákupu vhodných plachetnic Laser pro 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):
Úkol splněn. Výkonný výbor jednohlasně schválil nákup sportovního materiálu Laser
v hodnotě max. do 350 000,- Kč.
K úkolu 16-64 (Zajistit technickou přípravu online hlasování do ankety „Jachtař roku
2016“):
Úkol splněn. R. Vašík informoval o tom, že online hlasování do ankety „Jachtař roku 2016“
bylo na webu ČSJ spuštěno 1. 12. 2016, ukončeno bude 1. 1. 2017.
Výpočet bodů se provádí následovně: v kategoriích muž, žena, junior, juniorka a jachtařský
tým získá závodník/posádka umístěný/á
na 1. místě – 3 body
na 2. místě – 2 body
na 3. místě – 1 bod
V případě shody bude shoda rozhodnuta ve prospěch závodníka, s větším počtem lepších
umístění. Hlasuje se samostatně i pro kategorii „absolutní vítěz“.
K úkolu 16-66 (Zpracovat do 8. 12. 2016 návrh na zařazení dalších závodníků do RD
družstva):
Úkol splněn. Viz bod 2) Reprezentační družstvo ČSJ.
K úkolu 16-68 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek):
Úkol trvá. M. Soušek informoval o tom, že téměř všechny smlouvy jsou již uzavřeny.
K úkolu 16-69 (Realizovat převod uvedené techniky (lodní motor Johnson 10, motor Johnson
70, motor Evinrude 30 kW, člun Zodiac YL 500 s motorem Johnson 52 kW a přívěsem
Freewhel 513 XKL, SPZ:02-ABA-61) do majetku Jachtklubu Kovářov):
Úkol splněn. M. Soušek informoval o tom, že Jachtklubu Kovářov zaslal za ČSJ předávací
protokol, který již obdržel podepsaný zpět.
K úkolu 16-70 (Realizovat převod motoru Johnson 25 do majetku Jachtklubu Česká Lípa):
Úkol splněn. M. Soušek informoval o tom, že Jachtklubu Česká Lípa zaslal předávací
protokol, který zatím podepsaný zpět neobdržel.
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2) Reprezentační družstvo ČSJ
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva RD B pro rok 2017, následovně:
Jakub Halouzka, Štěpán Novotný.
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva RDJ A pro rok 2017,
následovně: Jakub Halouzka, Jiří Halouzka, Benjamin Přikryl.
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva RDJ B pro rok 2017: JeanBaptiste Janča, David Bezděk, Martina Bezděková.
Všichni výše uvedení jsou spolu s Ondřejem Teplým zároveň navrženi do SCM.
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva SCM Laser pro rok 2017,
následovně: Mário Nuc, Radek Sopoušek, Martin Kmenta, Bára Košťálová, Lenka Kališová,
Lucie Keblová, Vítězslav Moučka, Zdeněk Dybal, Michal Koštýř, Zosia Burska.
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva SCM 29er pro rok 2017,
následovně: Šimon Mareček - Jan Svoboda, Matěj Vítovec - Martin Krsička, Adam Ott Matěj Konopík, Petr Košťál - Jaroslav Čermák, Matěj Jurečka - Tomáš Zíta, Ondřej Müller Mikuláš Vaszi.
VV ČSJ jednohlasně schválil návrh KVS na složení družstva SpS na první pololetí 2017,
následovně: Lukáš Wehrenberg, Michal Krsička, Lukáš Krsička, Adam Nevelöš, Klára
Himmelová, Petr Hála, Tomáš Mlejnek, Šimon Jurečka, Tobiáš Kraus, Anna Teubnerová,
Bára Švíková, Tibor Nevelöš, Kristýna Chalupníková, Jiří Himmel, Kateřina Altmannová.
Jmenováním do RD, RDJ, SCM a SpS nevzniká automaticky nárok na finanční podporu
jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů RD, RDJ, SCM a
SpS rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ a KVS v únoru
2017.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy KVS na navýšení rozpočtu o 50 000,Kč z kapitoly 0813 (náklady na zajištění akcí SCM Laser).
Předseda Komise mládeže upozornil na nedostatek formálního ustanovení sportovního úseku
ČSJ. VV souhlasí s tím, že v zápisech a rozhodnutích VV není zřízení sportovního úseku
jednoznačně formulováno, proto dodatečně napravuje tento nedostatek a schvaluje
jednohlasně zřízení sportovního úseku ČSJ ve složení: M. Maier – hlavní trenér ČSJ;
D. Křížek - trenér SCM 29er; M. Smolař - trenér SCM Laser; A. Mrzílek – trenér SpS;
T. Klíma - kondiční trenér.
VV ukládá předsedovi KVS upravit náplň činnosti sportovního úseku ČSJ a upravit směrnice
související se zřízením sportovního úseku ČSJ.
VV jednohlasně rozhodl navýšení budgetu pro členy RD A následovně:
Veronika Kozelská Fenclová – 145 714,- Kč
Viktor Teplý – 102 258,- Kč
Ondřej Teplý – 67 905,- Kč
Karel Lavický – 84 124,- Kč
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Dále VV schválil jednohlasně návrh hlavního trenéra ČSJ na odměny závodníkům na základě
jejich letošních výsledků, sportovní a závodní aktivity (počtu absolvovaných závodů a
kempů) následovně:
Štěpán Novotný – 40 000,- Kč
Jakub Halouzka – 40 000,- Kč
Benjamin Přikryl – 20 000,- Kč
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 trenéra SCM 29er, trenéra SCM Laser a SpS. Výkonný
výbor vzal zprávy na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv
trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
Dále vzal VV na vědomí hodnotící zprávy hl. trenéra ČSJ, trenéra SCM 29er, trenéra SCM
Laser a trenéra SpS za uplynulou sezónu. Zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
4) Nominace na mezinárodní závody
Výkonný výbor jednohlasně schválil dodatečnou nominaci ALT ČWA na MS RAC,
které se konalo 20. - 25. 11. 2016 v Austrálii, následovně:
Radim Kamenský – bude čerpat 70 % příspěvku MŠMT
Pavel Kamenský – bude čerpat 30 % příspěvku MŠMT
Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci ALT Cadet na MSJ CAD, které se bude
konat 26. 12. 2016 - 4. 1.2017 v Argentině, následovně:
posádky:
Max Stejskal - Adam Hudec
Sára Tkadlecová - Tadeáš Tkadlec
Toto MSJ je bez příspěvku MŠMT
5) MČR 2016
Nebyly předloženy žádné informace.
6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 12. 12. 2016.
7) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se
konalo 6. 12. 2016.
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D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala o tom, že byla dokončena fyzická inventura
majetku ČSJ za rok 2016.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy KSJ Olomouc Stanislava Červenky o udělení statutu
pobočného spolku Českého svazu jachtingu. VV konstatuje, že žádost Olomouckého KSJ je
v souladu se Stanovami ČSJ a bude předložena ke schválení delegátům Valné hromady ČSJ,
která se bude konat 26. 3. 2017.
Výkonný výbor jednohlasně rozhodl nominovat Vendulu Škráčkovou na Trenérku - cvičitelku
roku 2016 do ankety vyhlášené Českým olympijským výborem.
VV ukládá K. Fantové zaslat potřebné údaje k nominaci do 24. 2. 2017.
8) Různé
Výkonný výbor kontrolou zjistil, že na webu ČSJ jsou zveřejněny neaktuální dokumenty
(směrnice D7 a G55) a jednohlasně rozhodl o jejich stažení z webu ČSJ.
VV vzal na vědomí zaslané informace PR manažerky ČSJ (viz příloha tohoto zápisu).
R. Vašík – KR – podal informaci z jednání Komise rozhodčích, které se uskutečnilo 3. 12.
2016 v ČYKu. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.
VV jednohlasně schválil návrh KR na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ
následovně:
František Kovařík (1945)
Jiří Benetka (1938)
Václav Kollros (1944)
Karel Luksch (1952)
Předání jmenovacích diplomů se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 26.
března 2017.
R. Vašík – KR – podal informace o tom, že probíhá překlad Závodních pravidel jachtingu
2017-2020.
R. Vašík – KR – podal informace o tom, že školení rozhodčích Jihomoravského kraje se
uskuteční 18. 2. 2017 v Brně.
R. Vašík – KR – informoval o tom, že jednání rozhodčích ve Vlašimi se uskuteční 25. – 26. 2.
2017.
VV jednohlasně schválil návrh Komise rozhodčích ČSJ na udělení čestného Zlatého odznaku
panu Karlu Lukschovi (1952).
Předání čestných odznaků ČSJ se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 26.
března 2017.
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se
konala 3. 12. 2016 v Praze v ČYKu. Zápis ze schůzky je přílohou tohoto zápisu.
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M. Soušek – STK – podal informaci z jednání STK k tvorbě CTL 2017, které se uskutečnilo
3. 12. 2016 v ČYKu.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. ledna 2017 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ + hodnotící zpráva uplynulé sezóny
2. Zpráva trenéra SpS + hodnotící zpráva uplynulé sezóny
3. Zpráva trenéra SCM 29er + hodnotící zpráva uplynulé sezóny
4. Zpráva trenéra SCM Laser + hodnotící zpráva uplynulé sezóny
5. Zápis z jednání Komise mládeže - 11. 12. 2016
6. Zápis z jednání HZS - 3. 12. 2016
7. Zápis z jednání KR - 3. 12. 2016
8. Přehled úkolů PR manažerky ČSJ z minulého VV
9. Zpráva kondičního trenéra

Přílohy zápisu
Zpráva hlavního trenéra za měsíc listopad a prosinec
V prosinci jsme měli v rámci RDJ/SCM zastoupení na mezinárodní regatě v Monacu ve třídě
Laser, Laser Radial, Laser 4,7, kde naši závodníci pokračovali v dobrých výsledcích v sezoně
2016. Tato regata byla pro skupinu SCM Michala Smolaře poslední v této sezoně a s několika
výbornými výsledky potvrdili kvalitu této mladé jachtařské skupiny. Výsledky, tréninková
píle a také výborná atmosféra v tomto mladém týmu jsou velkým příslibem na příští sezonu.
Skupina 29´er SCM pod vedením Davida Křížka už ukončila sezonu, zazimovala lodě a
předala je do skladu v Roudnici nad Labem.
Skupina SPS-Q pod vedením Tondy Mrzílka v prosinci již neabsolvovala žádnou regatu.
RD-A
Ondřej Teplý pokračuje v tréninkovém procesu podle plánu a nyní startuje na regatě
Christmas race v Palamos – ESP.
Viktor Teplý regeneruje po reoperaci ramene a pokračuje v tréninkovém plánu. Momentálně
startuje také na regatě v Palamos.
Karel Lavický se piluje fyzickou přípravu dle plánu a připravuje se na tréninkový kemp v
zahraničí.
Veronika Kozelská má volné období. Zahájila novou periodu fyzické přípravy s Tomášem
Klímou.
RDJ-A/RD-B
Štěpán Novotný absolvuje tréninkové bloky na Kanárských ostrovech v rámci mezinárodní
skupiny jachtařů.
Jakub Halouzka pokračuje v zimní fyzické přípravě v rámci plánu.
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SCM
Členové SCM pokračují v plnění sportovního plánu pod vedením Michala Smolaře a Tomáše
Klímy
ISAF YOUTH WORLDS 2016
Naše skupina, která startovala na MS ukončila sezonu na Novém Zélandu v Aucklandu pod
vedením Davida Křížka. Z českých závodníků pouze posádka 29´er V.Brabec/M.Vácha měla
pár dobrých rozjížděk, ostatní výsledkově zcela propadli a na příští ISAF WORLDS se
musíme určitě lépe připravit.
Trenéři SCM a SPS zpracovali svoje roční zhodnocení a připravují plán na sezonu 2017.
Členové RD, RDJ, SCM se v rámci fyzické přípravy zúčastnili kontrolních fyzických testů a
dnes už jsou téměř všichni pod vedením kouče pro fyzickou přípravu Tomáše Klímy, který
pro všechny připravil osobní plány fyzické přípravy.
Všichni reprezentanti předložili plány na sezonu 2017.
Závěrem bych rád poděkoval trenérům a rodičům našich mladých jachtařů za podporu a
spolupráci. Věřím, že v nové sezoně 2017 se vám všem bude dařit, jak na vodě, tak i v
osobním životě a doufám, že jachting v roce 2017 naplní vaše představy.

V Roudnici nad Labem 18.12.2016

Michael Maier

Hodnocení SpS druhé pololetí– 21.11.2016
1. Závodníci končící – chtějí zkoušet různé třídy L, 29er, 420, Techno
Někteří jsou vyhraněnější a již mají jasno.
Konkrétně:
Ondra Muller a Mikuláš Vaszi chtějí přejít na 29er a žádají o zapůjčení lodi od ČSJ.
Oba závodníci mají velmi dobrou fyzickou kondici a takticky jsou také velmi dobří, pro 29er mají v
současné době výborné tělesné parametry Ondra kormidlo, Miki kosatka. Oba dva mají již zkušenosti
i s laserem 4.7 a Bic Techno, kde Ondra byl třetí na MČR L4.7 vyhrál MČR Techno. Doporučuji zařadit
do SCM.
Matěj Jurečka chce přejít na 29er a má domluveného kosatníka Tomáše Zítu. Matěj by potřeboval
zlepšit fyzickou kondici, která ho bude jistě limitovat na větší lodi, jinak takticky je velmi dobrý zvláště
v "českých" podmínkách. Doporučuji zařadit do SCM.
Aneta Páleníčková již přešla na 420. Má předpoklady být dobrou kormidelnicí na této třídě, nyní
shání kosatnici.
Katka Švíková není zatím rozhodnuta, bude zkoušet Laser 4.7, 29er, 420 a Bic Techno. Kačka má
fyziologicky na Lasera nebo kosatnici na dvouposádkových lodích. Podle posledních zpráv bude
zkoušet nejprve L4.7. Doporučuji zařadit do SCM.
2. Závodníci stávající
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Lukáš Wehrenberg, který bude na Q ještě v příští sezóně, trénuje nejen v SPS, ale i
s chorvatským trenérem, má velké nasazení v závodech i tréninku, bohužel i přes moje
doporučení zanedbává fyzickou přípravu.
Michal a Lukáš Krsičkovi- jezdí výborně, bohužel by potřebovali strávit více času na vodě,
věnují se ještě atletice a dalším aktivitám, na Q budou ještě dva roky
Klára Himmelová- dokáže zajet výborně, především v silnějším větru, má výbornou kondici,
potřebuje trochu doladit psychickou stránku, aby byla vyrovnanější, protože občas jede
naopak velmi špatně
Jirka Himmel-také umí zajet a předjet i naše nejlepší závodníky, ale na vlnách se mu moc
nedaří, má horší cit pro pohyb ve vlnách (choppy), takže v zahraničí většinou nezajede
Kačka Altmannová –podobný případ jako Jirka
Bára Švíková-oproti loňsku velké zlepšení, potřebuje zlepšit starty, má ještě 3 roky na Q, ale
vyroste z něj dříve, už nyní má váhový hendikep
Tomáš Mlejnek-začátkem roku se mu velmi dařilo, postupně se ovšem zhoršil, neumím
zodpovědně říci proč-zřejmě psychika, zkoušel různý materiál, ale nezlepšilo se to, poté co se
mu přestalo dařit, si nevěří a nemůže se z tohoto stavu dostat
Petr Hála-jistě nadějný jachtař, trénuje více s otcem a dalšími sourozenci, pokud má možnost
přidává se do skupiny SPS
Anička Teubnerová-v letošní sezóně se hodně zlepšila, hlavně v ČR, na vlnách má problémy
s hmotností, moje doporučení na přechod do jiné třídy se zatím míjí účinkem
Kristýna Chalupníková-byla se SPS pouze na dvou podzimních akcích, rychle se zlepšuje
Adam a Tibor Nevelošovi, kteří ve druhém pololetí nebyli zařazeni, protože měli vlastní
program, jsou na svůj věk velmi dobří a v prvním pololetí 2017 budou opět zařazeni do SPS
3. Adepti SPS na rok 2017 - na poslední dvě akce jsem pozval i nečleny SPS, abych zjistil úroveň
závodníků, kteří přicházejí v úvahu na příští sezónu, i v těžších podmínkách než panují v ČR:
Tobiáš a Lukáš Krausovi, Adam Rek, Ondřej Šindelka, Šimon Jurečka, Markéta Kališová, Radim
Hasman, Kristýna Piňosová, Matěj Kučera
4. Akce v druhém pololetí:
Vzhledem k vyčerpání většiny financí v prvním pololetí, do kterého počítám i MS a ME, zbylo
na uspořádání tří akcí.
Mezinárodní Mistrovství Polska v Dziwnowě, Halloween Cup na Gardě a Fit testy spojené
s výkladem pravidel jachtingu 2017-2020. Zprávy z těchto akcí jsou v příloze. Fit testy se
budou konat 26.11. v YC CERE.
5. Různé
-snažím se, aby se na zahraniční akce na moři dostalo co nejvíce našich závodníků, čímž se
zvýší konkurence na domácích závodech, kromě toho je to nutná příprava pro větší třídy a
děti i rodiče poznají, že jachting na moři je trochu o něčem jiném než domácí rybníky¨
-je třeba dbát na všeobecnou fyzickou přípravu-gymnastika, atletika, míčové hry, opičí dráhy,
trampolíny a vysvětlovat nutnost strečinku a regenerace, posilování HSS
-podobně jako SCM L bych potřeboval asistenta-asistentku, protože zatím zajišťují servis na
břehu rodiče a poslední dobou, kdy jezdí více členů na akci, to ne vždy dobře funguje.
-rovněž by se hodilo služební auto, protože moje už se pomalu rozpadá a nové si kupovat
nemohu. Všechny zahraniční týmy mají svazová auta.
NÁVRH NA SPS 2017 1.POL.
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jméno
Wehrenberg Lukáš
Krsička Michal
Krsička Lukáš
Nevelöš Adam
Himmelová Klára
Hála Petr
Mlejnek Tomáš
Jurečka Šimon
Kraus Tobiáš
Teubnerová Anna
Švíková Bára
Nevelöš Tibor
Chalupníková Kristýna
Himmel Jiří
Altmannová Kateřina
Rek Adam
Kraus Lukáš
Šindelka Ondřej
Kališová Marketa
Viták František
Kučera Matěj
Piňosová Kristýna
Hála Jan
Říčanová Nicol
Hasman Radim

pořadí
r.n. tm
2002
1
2003
2
2003
3
2004
4
2002
5
2002
6
2002
7
2003
8
2003
9
2003
10
2004
11
2006
12
2005
13
2003
14
2004
15
2005
16
2006
17
2006
18
2004
19
2002
20
2005
21
2005
22
2005
23
2006
24
2006
25
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potvrdil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
nereagoval
nereagoval
1
1
1
nereagoval
1

Navrhuji zařadit prvních 15 závodníků. Vycházel jsem z pořadí na MČR, které bylo hodnotným
závodem a dále z účasti a výsledků na zahraničních závodech na moři a na Gardě. Pokud je to možné,
tak na akci přibírám i další nadějné závodníky, kteří sice nejsou v první 15, ale mají zájem a podporu
rodičů.

Zpracoval: Antonín Mrzílek-trenér SPS ČSJ
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Termín
Třídy
Trenéři
Doprovo
d
Účastníci
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SPS 2016

Praha Podolí
26.11.
Optimist
Antonín Mrzílek
Václav Brabec-pravidla

Anna Teubnerová
Klára Himmelová
Jirka Himmel
Bára Švíková
Tomáš Mlejnek
Lukáš Krsička
Michal Krsička

Katka Altmanová

Den
26.XI
26.XI

Činnost
10-12 FIT testy
13-16 výklad pravidel 2017-2020

Voda
hodin

0

Teorie
hodin
2
3
5

Vítr
směr

Vítr
uzlů

Vlny
metrů

Tepl.
C

Zpracoval: Antonín Mrzílek

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti SCM 29er - 11/2016
Po Eurocupu na Lago di Garda, kterému předcházelo kvalitní soustředění, se tým SCM 29er
navrátil zpět do ČR. V plánu bylo už jen poslední soustředění na Nechranicích, ale to se
nakonec příliš nevydařilo. YC CERE už nemá povolení na čluny pro toto období a nebylo
vhodné vzhledem k budování vztahů obcházet pravidla. Člun byl tedy připraven pouze pro
nezbytnou záchranu. Akce se účastnila pouze posádka Václav Brabec a Martin Vácha, kteří
budou reprezentovat na Youth World Sailing Championship 2016 v prosinci na Novém
Zélandu. Posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda se ze studijních důvodů omluvila.
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Podmínky na vodě byly poměrně kruté. Vítr přesahoval 20 uzlů a voda byla velmi studená.
Kormidelník posádky si navíc po hodině ježdění protrhl neoprenový oblek a poměrně
prochladl. V těchto podmínkách již nasazení není 100% a nemělo cenu riskovat zdraví
závodníků. Celkem byla posádka na vodě více než 3 hodiny a večer pak proběhl důkladný
rozbor videa z paluby. Tam se ukázaly drobné nedostatky, které musíme během tréninku v
Aucklandu odstranit.
V letošním roce se odjelo celkem 10 závodů série Eurocup. 5 z nich bylo hodnoceno do
celkového pořadí v sérii. Přesto, že členové Sportovního centra mládeže odjeli maximálně 3
závody, jejich hodnocení není vůbec špatné. Nejlépe se umístili Šimon Mareček a Jan
Svoboda, kteří skončili na 45. místě. O 3 místa dál skončila posádka Václav Brabec a Jan
Svoboda.
29er Eurocup - celkové pořadí - 246 posádek
45. Š. Mareček / J. Svoboda - DNC,38,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,2,40 - 1080b
48. V. Brabec / J. Svoboda - DNC,58,DNCDNC,DNC,DNC,DNC,DNC,1,26 - 1085b
191. L. Keblová / S. Tkadlecová - 2060b

Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka zakončila jachtařskou sezónu a nyní dohání
školní resty. V prosinci se tým zúčastní laboratorních zátěžových testů pod vedením Tomáše
Klímy na Fakultě Sportovních studií Brno. Po vyhodnocení zahájí fyzickou přípravu pro
nadcházející sezónu.

Václav Brabec a Martin Vácha - Tým absolvoval trénink na Nechranicích a nyní připravuje
vše potřebné pro účast na Youth World Sailing Championhip na Novém Zélandu. Posádka
má nejlepší formu za svoji jachtařskou kariéru, ale trénink v Aucklendu bude velmi důležitý.

Sára Tkadlecová - Zvažuje další působení na 29eru. Zatím nemá adekvátní jachtařku na
doplnění posádky. Jednou z variant je přechod na 49er. Nyní ale trénuje na Cadetu v
Chorvatsku. Chystá se totiž na mistrovství světa do Argentiny.

Bylo dohodnuto předání lodí do skladu v Roudnici nad Labem, kam bude k opravám
odvezen i člun přidělený SCM 29er. Zároveň probíhá intenzivní komunikace výběru
závodníků na přidělení lodí pro příští rok a výběr do Sportovního centra mládeže.
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Dolaďuje se také podrobný kalendář závodů, akcí a soustředění pro rok 2017. Hlavní důraz
je ale kladen na přípravu účasti na prosincovém mistrovství světa mládeže na Novém
Zélandu.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Zpráva o činnosti SCM 29er v roce 2016

Sezóna 2016
V letošním roce byly ve Sportovním centru mládeže lodní třídy 29er celkem 3 posádky. Ty se
pravidelně účastnily soustředění a závodů s podporou trenéra SCM, ale také část objely
samostatně. V lednu se Šimon Mareček a Jan Svoboda zúčastnili ISAF Youth Sailing World
Championship v Malajsii, kde vybojovali 24. místo. V únoru se pak trénovalo v chorvatském
Zadaru. Podmínky byly velmi dobré a přes časný termín byla lokalita dobrou volbou. V
březnu se pak jachtaři přesunuli na Lago di Garda, kde bylo v CV Arco další soustředění,
zakončené Velikonoční regatou. Šimon Mareček a Jan Svoboda zde skončili na pěkném 7.
místě a o pár dnů později předvedli svoji formu dojezdem na 38. místě v závodě série
Eurocup ve francouzském Cavalaire. V dubnu pak proběhlo velké třídové soustředění na
Nechranicích. Akce se velmi vydařila. Po celou dobu panovaly skvělé podmínky a to se
následně projevilo i v závodě, kde byly posádky nesmírně vyrovnané. V květnu následoval
závod na Lago di Garda, kde se 5. místem opět blýskla posádka Šimon Mareček a Jan
Svoboda. Ti o své skvělé formě přesvědčili i další naše posádky na extrémně větrném
pohárovém závodě na Nových Mlýnech, kde vyhráli všechny rozjížďky. V červnu toho ale
tento tým příliš nenajezdil. Nebyl na Lipně a ani v Kielu, kam naopak odjely Lucie Keblová a
Sára Tkadlecová. V červenci oba lipenské závody ovládli Václav Brabec a Martin Vácha,
kteří následně kralovali po zbytek roku, kromě mistrovství Německa, kde je ještě Mareček se
Svobodou porazili, když obsadili 46. místo. Na mistrovství světa, kde bylo 226 lodí se do
stříbrné skupiny dostali pouze Václav Brabec a Martin Vácha. Ti nakonec skončili na 95.
místě a zajistili si nominaci na Youth World Sailing Championship. Na podzim se tým
předvedl na Mistrovství ČR a Eurocupu na Nechranicích, kde suverénně zvítězil. Nejlepší
výkon pak předvedl také na Lago di Garda, kde v závěrečném závodě série Eurocup skončil
na 26. místě z 90 lodí. Jak na Nechranicích, tak i na Lago di Garda proběhlo úspěšné
týdenní soustředění. Na závěr roku se ještě chystá účast posádky Václav Brabec a Martin
Vácha na Youth World Sailing Championship v Aucklandu na Novém Zélandu. Tato posádka
dovršila věku 18 let a tak mají poslední možnost účasti na tomto největším mládežnickém
závodě.
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Co se podařilo
Opět se podařilo výraznou měrou posunout výkonnost závodníků SCM. Ti jednoznačně vládli
Poháru ČR a nikdy před sebe nepustili jiné závodníky. Důležité je ale zlepšení na
mezinárodní scéně, kde se naši jachtaři dokáží poprat i s těmi nejlepšími. Důkazem jsou 3
dojezdy v TOP 10 na velmi dobře obsazeném Eurocupu na Gardě. Také se podařilo
uspořádat 2 soustředění, na které byli přizváni i další závodníci, tedy nejen z SCM. Pro
všechny to pak bylo jednoznačným přínosem. Letos byl kladen větší důraz na bezpečnost.
Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Také se podařilo udržet dobrou komunikaci v
posádkách. Byla sestavena i velmi perspektivní dívčí posádka Lucie Keblová a Sára
Tkadlecová.
Co se nepodařilo
Nepodařilo se zabránit odchodu Lucie Keblové na Laser 4.7 a tedy i rozpadu posádky. Sára
Tkadlecová sice dokončila úspěšnou sezónu se zaskakující Nikol Staňkovou, ale nemáme
pro ni stálou kormidelnici na dané úrovni. Stále se nedaří zajistit dostatečný přísun
závodníků z dětských tříd Optimist, RS Feva a Cadet tak, aby vznikla při výběru větší
konkurence a tlak na závodníky. Zároveň je stále problematické přílišné otálení s přechodem
z RS Feva a Cadet na 29er. V 17 letech je již skutečně pozdě. Ze všeho tedy vyplývá
nedostatečné prosazování koncepce ČSJ a možná i malá osvěta.
Hodnocení posádek
Šimon Mareček / Jan Svoboda - Posádka měla výbornou první část sezóny. Pak nepatrně
zanedbala přípravu a na mistrovství světa jen těsně nepostoupila do stříbrné skupiny. Díky
tomu přišla i o nominaci na mládežnické mistrovství světa. Tým se ale celkově opět výrazně
zlepšil jak na vodě, tak i fyzicky. Doufejme, že vše zúročí příští rok na Youth Worlds v Izraeli.
Václav Brabec / Martin Vácha -Tým měl po celý rok velké nasazení a pracoval i na
detailech. To se projevilo jejich nástupem v druhé polovině sezóny a od té doby jsou téměř k
neporažení. Posádka zakončí úspěšnou kariéru na 29eru na mistrovství světa v prosinci na
Novém Zélandu a v příštím roce se bude věnovat studiu. Jejich slibná kariéra na 29er tak
nejspíš končí.
Sára Tkadlecová -Tato jachtařka se během sezóny vypracovala na jednu z nejlepších
kosatnic, která svým umem byla schopná jednoznačně konkurovat i ostatním kosatníkům
nejen SCM. Po odchodu Lucie Keblové z posádky, dokončila úspěšnou sezónu s Nikol
Staňkovou. Je ale nesmírná š koda, ž e zatím nemáme adekvátní kormidelnici, která by
posádku doplnila.
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Žebříček Sportovního centra mládeže 29er

Posádka

1

2

3

4

5

6

7

Bodů

1. V. Brabec / M. Vácha

2

2

2

1

2

2

1

8

2. Š. Mareček / J. Svoboda

1

1

1

2

4

4

2

11

3. S. Tkadlecová

3

3

3

3

6

6

3

21

Plány pro rok 2017
Pro příští jachtařskou sezónu bychom rádi rozšířili Sportovní centrum mládeže o 3 nově
příchozí posádky. Jedna stávající posádka by měla být špič ková, jedna by se měla
dotáhnout, jedna postupně zlepšovat a tři budou začínat. Pro jejich rychlé zařazení ale
počítáme s prostřídáním stávajících jachtařů s novými, aby byl na lodi vždy jeden zkušený.
To by mělo pomoci rychlejší výuce. Společně s tréninkem manévrů na břehu a kvalitním
video-rozborem by mohl být proces výuky rychlejší, než tomu bylo dříve u posádek, které
všechny začínaly od nuly.
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* Tabulka je předběžná a probíhá průběžné doplňování - chybí mezinárodní závody a
soustředění - ﬁnální podoba bude hotová do konce ledna 2017

Sezónu bychom chtěli opět zahájit v chorvatském Zadaru, který se opakovaně ukázal jako
vhodná lokalita. Tentokrát bychom tam ale chtěli nechat lodě a v březnu soustředění
zopakovat. V dubnu by pak následoval krátký trénink a první významnější závod na Lago di
Garda. Na konci dubna, nebo na začátku května a v září je naplánováno třídové soustředění
ALT, abychom začlenili i ostatní posádky a těžili z větší ﬂotily. Plánujeme účast na vybraných
závodech série Eurocup, na mistrovství Evropy v Quiberonu ve Francii a na mládežnickém
mistrovství světa v Izraeli. Otevřeného mistrovství světa 29er v Los Angeles se
pravděpodobně nikdo z našich nezúčastní.

Na akcích se počítá s podporou druhého trenérského člunu, který zajistí větší plynulost
tréninku a také vetší bezpečnost účastníků. Člun s druhým trenérem, který bude rekrutován z
řad rodičů, bude asistovat i při sledování závodníků na regatách. Zároveň chceme se
závodníky zapracovat na větší propagaci ALT 29er, dělat osvětu a zajistit větší příliv mladých
jachtařů do této úžasné mládežnické třídy.

Navržení závodníci do Sportovního centra mládeže 29er pro rok 2017
1. Šimon Mareček 1999 / Jan Svoboda 1999
2. Matěj Vítovec 1999 / Martin Krsička 2000
3. Adam Ott 2001 / Matěj Konopík 2000
4. Petr Košťál 2002 / Jaroslav Čermák 2001
5. Matěj Jurečka 2001 / Tomáš Zíta 1999
6. Ondřej Müller 2001 / Mikuláš Vaszi 2002
Těchto šest závodníků navrhuji VV ČSJ k zařazení do Sportovního centra mládeže lodní
třídy 29er pro rok 2017. Po dohodě s ALT a především KVS došlo v minulém roce k zásadní
redukci počtu navržených z 10ti na 3 posádky. Letos žádáme o doplnění tří začínajících, aby
byla zajištěna kontinuita.
Šimon Mareček / Jan Svoboda - naše nejzkušenější posádka pro příští sezónu. Počítá se z
jejich účastní na velkých mezinárodních regatách, včetně Youth Worlds, Mistrovství Evropy a
závodech Eurocup. Posádka bude aktivně předávat zkušenosti novým jachtařům.
Matěj Vítovec / Martin Krsička -posádka s ideálním rozložením hmotnosti, která má
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nasazení a předpoklady se zlepšovat. V příštím roce by mohla začít konkurovat našim
nejlepším.
Adam Ott / Matěj Konopík -stále velmi mladá posádka, která má za sebou dva roky
závodění i přesto, že letos ještě mohli závodit na Optimistu. Tým se příliš nezlepšil, ale
zintenzivněním tréninku díky zařazení do SCM má šanci na postup.
Petr Košťál / Jaroslav Čermák -naši nejzkušenější závodníci z RS Feva, kteří mají na svém
kontěř adu i mezinárodních úspěchů. Tým by měl na 29er ale nastoupit kvůli fyziologickým
předpokladům v prohozeném pořadí. Zařazení do SCM by mělo být podmíněno povinnou
účastí na únorovém a březnovém soustředění v Chorvatsku a na tréninku a regatě v dubnu
na Lago di Garda.
Matěj Jurečka / Tomáš Zíta -mladý zkušený kormidelník z Optimista a o něco starší
kosatník příchozí z dvouposádkové RS Feva, se zatím jeví jako ideální kombinace.
Překážkou může být jejich malá celková hmotnost. Zařazení do SCM by mělo být podmíněno
povinnou účastí na únorovém a březnovém soustředění v Chorvatsku a na tréninku a regatě
v dubnu na Lago di Garda.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi -velmi mladá a perspektivní posádka. Dobré fyziologické
předpoklady a ideální hmotnost. Není zde ale úplně jasné směřování týmu. Oba mají své
aktivity na Laseru, ale také na windsurfu Techno. Pokud se vrhnou jedním směrem, pak mají
jistě velkou šanci. Zařazení do SCM by mělo být podmíněno povinnou účastí na únorovém a
březnovém soustředění v Chorvatsku a na tréninku a regatě v dubnu na Lago di Garda.

Navržené posádky pro přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2016
Šimon Mareček 1999 / Jan Svoboda 1999 - 137 kg
Matěj Vítovec 1999 / Martin Krsička 2000 - 126 kg
Adam Ott 2001 / Matěj Konopík 2000 - 137 kg
Petr Košťál 2002 / Jaroslav Čermák 2001 - 119 kg
Matěj Jurečka 2001 / Tomáš Zíta 1999 - 111 kg
Ondřej Müller 2001 / Mikuláš Vaszi 2002 - 116 kg
Anna Milerová 1997 / Klára Houšková 1998 - 115 kg
Barbara Pavlíková 1999 / Jan Pokorný 1994 - 116 kg
Jonatán Klimeš 1999 / Benjamin Šustek 2000 - 123 kg
Český svaz jachtingu má k dispozici na přidělování celkem 10 lodí. Pro rok 2017 se ale
přihlásilo pouhých 9 posádek. Jedná se o 6 stávajících týmů, které si zodpovědně plnily své
závazky a 3 nové, snad i perspektivní posádky.
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Na závěr bych rád poděkoval Českému svazu jachtingu za projevenou důvěru. Celý tým se
podařilo posunout opět kupředu, nedošlo k žádným vážným incidentům a zejména se vše
obešlo bez zranění. Děkuji a těším se na další přínosnou spolupráci.

David Křížek

trenér SCM 29er

Zpráva o činnosti SCM Laser za listopad, prosinec 2016

Laser team

Za období: 1.-30.11. a 1.-31.12. 2016
Od návratu ze soustředění na vodě, na Lago di Garda, se přesunuly aktivity členů
týmu k přípravnému období kondiční přípravy a plnění tréninkového plánu
stanoveným Tomášem Klímou. Příprava probíhá na individuální úrovni a potřebné
detaily konzultují členové týmu přímo s kondičním trenérem.
Navíc jsme díky aktivitě Tomáše Klímy přistoupili ke spolupráci s Fakultou
Sportovních studií v Brně, kde se 22.-23.11. konala první vyšetření dvou členů týmu –
Maria Nuce a Lucky Keblové, neboť oba v plánovaném prosincovém termínu testů
odjížděli na MSJ ISAF ve třídě Lar na Nový Zéland.
Ostatní členové týmu se zúčastnili diagnostického vyšetření 15.-16.12.. V tomto
řádném termínu se testů nezúčastnily z důvodu nemoci pouze Lenka Kališová a Bára
Košťálová. Ty mají náhradní termín stanovený na začátek ledna 2017.
Začátkem prosince se část týmu (Jirka a Jakub Halouzkovi, Mario Nuc JeanB.Janča,
Ben Přikryl a Lucka Keblová) vydali na termínově přesunutý závod EC do Monaca.
Výborný výsledek přivezl Jakub Halouzka (Las 6/26), solidně se umístil i JeanB.Janča (Las 12/26), Jirkovi Halouzkovi závod příliš nevyšel (Las 17/26), stejně tak i
Mariovi Nucovi (Lar 56/68) a Lucii Keblové (Lar ž 15/18). Naopak výborný výsledek
přivezl ještě Ben Přikryl (L4,7 14/81).
Ve stejném termínu, jako Monaco, se konal závod v Pule, kam odcestovala Martina
Bezděková, která v těchto vodách od 20.11.- 1.12. trénovala a poté vstoupila do regaty,
ve které se umístila na solidním 18.místě ze 40 lodí Lar.
Vnímám účast na těchtto regatách jako kvalitní prodloužení sezóny na náročných
vodách, velmi dobrý trénink na úplný závěr roku, a hlavně pro Maria a Lucku, kteří
hned po návratu odlétali na Nový Zéland.
MSJ ISAF zhodnotím v lednové zprávě až po návratu obou závodníků a společném
rozboru.
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Na závěr dílčího hodnocení za poslední dva měsíce letošního roku chci také velmi
rád poděkovat členům Laser týmu za výrazně větší aktivitu v průběhu celé letošní
sezóny a za velmi hodnotné výsledky, kterých jsme dosáhli. Veliké poděkování patří
současně rodičům (os.trenérům a sponzorům), kteří se v obrovské míře podíleli na
koordinaci celé sezóny.
Přeji všem krásné Vánoční svátky a vše nejlepší do Nového roku 2017 !
V Jilemnici, 14.12.2016

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Zpráva o činnosti SCM Laser za rok 2016
Do závodní sezóny nastupoval Laser tým SCM ve složení Štěpán Novotný, Jiří Halouzka,
Jakub Halouzka, Jean-B. Janča, David Bezděk,Martina Bezděková (skupina RDJ), dále Radek
Sopoušek, Benjamin Přikryl, Mario Nuc, Martin Kmenta, Johana Rozlivková, Bára
Košťálová, Lenka Kališová (skupina SCM).
Na celý tým byla vyčleněna finanční podpora ve výši 693 tis.Kč a na základě hodnocení
aktivity a výsledků byly tyto prostředky Sportovním úsekem (SÚ) rozděleny mezi jednotlivé
závodníky.
Někteří členové RDJ absolvovali sezónu na základě svých indiv.TP a pod vedením svých
osobních trenérů (rodičů a prarodičů) nebo najatých zahr.trenérů, naopak ostatní členové
plnili TP navržený trenérem SCM.
Sezóna začala pro některé již v lednu na Kanárských ostrovech, pro převážnou část týmu
na přelomu března a dubna soustředěním a závody na Gardě a v Hyerés, pokračovala v jarní
části sérií závodů na Mlýnech, Lipně a v Kielu, kde jsme před prázdninami absolvovali
přípravu na letní MSJ, a to účastí na závodech YES Kiel a Kieler Woche I. a OH. Na začátku
prázdnin jsme se vydali na sérii regat na Baltu – dva závody EC (Warnemünde a Dziwnów),
na krátkou chvíli jsme se vrátili do Čech a po 14 dnech jsme se vydali na SOU týmu do Kielu,
na sérii již zmíněných dvou závodů MSJ (L4,7 a Lar+Las U21). Ve stejné době našeho
pobytu v Kielu se zúčastnili dva členové Týmu (radek Sopoušek a Mario Nuc) závodu MEJ
Lar U19 v Tallinnu.
Po návratu domů jsme měli jeden den na vydechnutí a pokračovali jsme s některými členy
na MEJ Lar+Las U21 do Splitu.
Po této prázdninové sérii hlavních regat sezóny jsme nastoupili do závodů na domácích
vodách – na Lipně a Nechranicích, poté následoval EC v Rakousku na Attersee. V závěru září
jsme se všichni sešli na Nových Mlýnech a v týdnu před pořádáním MČR L4,7 a Las se
někteří členové zúčastnili SOU ALT. Závod se pro špatné povětrnostní podmínky neodjel a
byl přesunut na druhý říjnový víkend na Nechranice, kde se MČR již odjelo.
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Současně jsme pod vedením šéftrenéra Michaela Maiera a ve spolupráci s bývalým
reprezentantem Martinem Trčkou absolvovali tréninkový Laser camp, který probíhal do
pondělí po MČR na Nechranicích.
V průběhu celého roku spolupracoval celý tým s kondičním trenérem Tomášem Klímou,
proběhly Kondiční testy a jednotliví členové spolupracují s Tomášem na kondiční přípravě
velice úzce. Spolupráce je skvělá, po dohodě s Tomášem a ve spolupráci s výživovým
specialistou Michalem Kumstátem jsme vyslechli přednášku o Výživě a jejím vlivu na
sportovní výkon, které se zúčastnili i mnozí rodiče. Tyto aktivity budou nadále probíhat a v
závěru letošní sezóny jsme navíc přistoupili ke spolupráci s Fakultou Sportovních studií v
Brně, kde se v průběhu prosince budou konat diagnostická laboratorní vyšetření všech členů
SCM a členů RD.
Sezóna byla ukončena závěrečným soustředěním na konci měsíce října na Lago di
Garda, kde proběhl týdenní tréninkový program, letos ve velmi náročných a chladných
podmínkách.
Co hodnotím pozitivně: tato sezóna byla druhou ucelenou sezónou pro celý tým SCM, kde se
ve spolupráci trenér + rodiče nadále skvěle fungovala parta, výborná atmosféra a nálada, kde
převažuje týmový duch, a to jak na soustředěních, tak i v závodech. Tým za pomoci rodičů
zvládl skvěle logisticky, stejně jako minulý rok, celý průběh sezóny díky veliké
2
podpoře rodičů. Opět jsme tím významně redukovali náklady na zahraniční akce a vytvořili
podmínky pro absolvování max.početu naplánovaných akcí dle TP.
Tým pracuje jako celek, což se velmi pozitivně odráží na růstu výkonnosti. Panuje zdravá
rivalita, která posouvá jednotlivé členy nadále výkonnostně vzhůru.
Nadále trvá že, ze členů RDJ jsou největším takovým příkladem týmové spolupráce bratři
Jakub a Jiří Halouzkovi, kteří se účastnili nad svůj ITP téměř všech ostatních soustředění pod
vedením trenéra SCM. Tato spolupráce výrazně posouvá nejen je, ale celou skupinu. Ve
skupině SCM se tato spolupráce týká především Bena Přikryla, Radka Sopouška, Maria Nuce,
Johany Rozlivkové, Báry Košťálové a nově Lucie Keblové.
Vysoce hodnotím výkony Jakuba Halouzky, který měl v letošní sezóně další posun
výkonnosti, ze všech členů RDJ nejvýraznější a zajel skvělé výsledky na mezinárodních
závodech, a to nejen v Lar, ale také v Las, kde se teprve postupně aklimatizuje.
Ze skupiny SCM je nejvýraznější osobností Ben Přikryl, který zasluhuje za výkony v
průběhu celé sezóny absolutní uznání a jeho výkonnostní posun je srovnatelný s Jakubem
Halouzkou.
Obecně považuji Jakuba Halouzku a Bena Přikryla za nejvýraznější talenty současnosti a u
těchto jediných závodníků vidím v budoucnu reálnou možnost usilovat o účast na OH.
Co je méně pozitivní: Spolupráce některých členů Týmu vázla (i díky rodičům), byli málo
aktivní, což se jednoduše projevilo na výkonnosti. U mnohých členů Týmu je dále zřetelné, že
podcenili kondiční přípravu v Přípravném zimním období, úroveň je zatím velmi slabá.
Co hodnotím negativně: u některých členů RDJ malou nebo žádnou spolupráci a účast na
společných zahraničních soustředěních. Nadále jsem přesvědčen, že i díky tomu jejich
výkonnost roste neúměrně pomaleji, než u ostatních, a že je to cesta neefektivní, pomalá a
velmi nákladná. Obrazem toho jsou pak výkony v hlavních závodech sezóny. Navíc skladba
a plnění ITP je diskutabilní, obtížně kontrolovatelné, často bez souměřitelného porovnání
mezi členy této skupiny a je nutné tuto z minulosti nastavenou úroveň pro následující sezónu
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2017 změnit, resp. najít soulad mezi individuální a týmovou cestou při tvorbě TP. Je více, než
nutné postavit ITP členů RDJ tak, aby měli povinnost se zúčastnit vybraných vysoce
kvalitních mezinárodních regat a mohli tak oni i trenérský kádr vzájemně porovnat výkonnost
- tzn. Ve stejných soutěžích a ve stejné LT.
Kritéria pro zařazení do SCM týmu:
Pro rok 2017 budou pro hodnocení členů SCM použita stejná kritéria hodnocení jako v
letošním roce 2016.
Kritéria Hodnocení:
–
úspěšnost v zahraničních závodech (%umístění v poli nebo Top výsledek)
–
úspěšnost v domácích závodech (%umístění v poli nebo Top výsledek)
- účast na soustředěních
–
fyzická kondice a účast na fyzických testech ve spolupráci s kond.trenérem T.Klímou
–
technická úroveň
–
taktická úroveň
–
psychická odolnost
–
úroveň aktivity
–
týmová spolupráce
–
komunikace
Jednotlivá kritéria (celkem 10) jsou v hodnocení vyjádřena v % - převedena na body
(1%=1bod). Max. počet získaných bodů je 1000, výsledně hodnocení závodníka je součtem
bodů jednotlivých kritérií = konečné pořadí členů SCM.
K objektivnímu porovnání výkonnosti členů SCM jsou pro následující sezónu vybrány
Nominační závody (NOZ), ze kterých vyjde konečné pořadí v jednotlivých LT
(L4,7,Lar,Las). Pokud závodník v daném roce kombinuje svoji hlavní LT s doplňkovou LT
(např.L4,7/Lar, Lar/Las, Las/Lar), může být v konečném hodnocení (při shodě nebo
nepatrném rozdílu) příhlédnuto k výsledkům v doplňkové LT.

V Jilemnici, dne 1..12.2016

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Zápis z jednání Komise mládeže
Dne 11. 11. 2016 v 15:00 Praha
Přítomni: Novotný, Kamenský, Schwarz, Myslík.
Omluveni : Škráčková
Nepřítomen: Křížek

Zápis z jednání VV ČSJ – PROSINEC

Strana 21/28

Program:
1) zhodnocení a řešení rozšíření programu Podpora klubů pracující s mládeží na rok 2017,
2) řešení námitek (ALT E, C, 420, Spl.) proti návrhu ze dne 24.4.2016 na rozdělení příspěvků
pro ALT 2017
návrh nových pravidel rozdělení příspěvku ALT mládež pro jednotlivé ALT
3) podpora začínajících klubů pracujících s mládeží
4) diskuze
Ad. 1) zhodnocení a řešení rozšíření programu Podpora klubů pracující s mládeží na
rok 2017,
na požadavek VV ČSJ o rozšíření podpory klubů pracujících s mládeží do 15 let
navrhuje KM následující pravidla pro rok 2017
a) do programu podpora klubů patří v roce 2017 všechny lodní třídy splňující následující
pravidla:
-lodní třída je registrovaná v ISAF.
- ALT pořádala v předchozím roce Pohár ČR (7p) a MČR.
- v předchozím roce měla minimální počet mládeže splňujících stanovený počet startů 10.
- stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty na závodech Poháru ČR, nebo
regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR.
b) složení týmů:
jedno posádkové třídy nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér
dvou posádkové třídy nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér, třetí a další
posádka může mít 1 závodníka nad 15 let, tento není započítán do
podpory.
c) - tým musí být pod vedením trenéra nejméně III. třídy
- za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné
rozjížďce jinak než „DNC“
- v případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z
účasti a nikoliv z rozjížděk
d) kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům do 31.4.2017 včetně jména trenéra.
Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu jméno
trenéra, počet a jména klubových závodníků. Bude použita sjednocená tabulka evidence
startů.
Delegáti:
ALT Q
Altman Tomáš
ta@income.cz
ALT Feva
Myslík Jan
myslik@proyachting.cz
ALT C
Parůžek Zdeňek paruzek.zdenek@seznam.cz
ČWA Bic T
Jan Štěpánek
jan.stepanek@dorint.cz
tel:+420 602 404 777 dorint.cz
Ostatní třídy aktuálně doplníme
Ad.2) řešení námitek (ALT E, C, 420, Spl.) proti návrhu ze dne 24.4.2016 na rozdělení
příspěvků pro ALT 2017
KM vzala na vědomí zaslané námitky jednotlivých ALT, na svém jednání je
prodiskutovala a vzala do úvahy při řešení podpory pro rok 2017
návrh nových pravidel rozdělení příspěvku ALT mládež pro jednotlivé ALT
a) příspěvek pro Alt je určen na trénink mládeže pořádaných jednotlivými ALT daných tříd.
b) do programu podpora ALT patří v roce 2017 všechny lodní třídy splňující následující
pravidla:
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-lodní třída je registrovaná v ISAF.
-ALT pořádala v předchozím roce Pohár ČR (koof.7) a MČR.
-v předchozím roce měla minimální počet mládeže, splňujících stanovený počet startů, 10
závodníků.
-stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty na závodech Poháru ČR, nebo
regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR.
c) zástupci jednotlivých ALT vypracují předběžný plán akcí a zašlou ke schválení KM do
31.4.2017 Po schválení KM uzavřou smlouvu se svazem.
d) po ukončení akcí vypracují zprávu a vyúčtování a pošlou ke kontrole KM do 30.11.2017,
pokud nebylo s KM dohodnuto jinak. Po schválení provedou vyúčtování se svazem.
e) rozdělení prostředků pro jednotlivé ALT splňující dané pravidla je dáno počtem mládeže
startujících v dané třídě v předcházejícím roce.
Maximální výše podpory pro jednotlivou ALT je 100.000,-Kč
Ad. 3) podpora začínajících klubů pracujících s mládeží
členové KM se navzájem informovali o stavu v jednotlivých krajích a dohodli se na
jednotném grafickém výstupu získaných informací pro přehlednou práci s těmito údaji.
Komise se dále bude zabývat možností materiálové podpory začínajících klubů.
Ad. 4) diskuze
po zvážení změn v systému Podpory klubů a ALT, KM žádá VV ČSJ o navýšení
rozpočtu na
kapitolu Podpora klubů na 1.200.000,- Kč
kapitola Podpora ALT na 400.000,-Kč
Dne 14. 12. 2016 Václav Novotný

Zápis ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ dne 3.12.2016 Praha ČYK
Program:
1. Zahájení - Přítomné přivítal K. Švec
2. Zprávy z krajů – náčelníci přednesli zprávy za své kraje. Přetrvávají problémy s vodními
skútry
ve středočeském kraji, byl prodiskutován problém pokuty za parkování člunu mimo
závody na Nových mlýnech, bylo by potřeba nakoupit další vysílačky pro spojení s trenéry v
případě nouze na vodě.
3. Zpráva správce databáze členů HZS ČSJ – přednesl R. Vašík.
4. Zpráva o čerpání rozpočtu Komise HZS ČSJ za 2016 – přednesl M. Soušek. K vyčerpání
zbývá asi
34 000. Pro rok 2017 bude rozpočtována opět částka 65 000 Kč pro krytí
nákladů školení, nákupu identifikačních dílů oblečení, vlajek HZS a pro odměny aktivních
členů HZS.
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5. Vyhodnocení aktivity členů HZS – Systém je nastaven a funguje, zatím není příliš
využíván krajskými náčelníky, ani vedoucími záchranného systému závodů ke vkládání
aktivity svých členů. Rok 2016 je považován za zkušební a proto bylo rozhodnuto, že všichni
členové HZS, kteří dosáhli v systému 11 bodů, budou vyhodnoceni rovným dílem. Prakticky
se to provede tak, že tito členové dostanou uhrazen CP ve výši 1 130 Kč na závod, ( závody )
na kterém sloužili. Týká se to 31 členů z tabulky Aktivita – v příloze. Pro příští rok se do
začátku sezony – 31.3.2017 stanoví zpřesněné podmínky sledování aktivity členů HZS ČSJ. K
tomu podají krajští náčelníci své návrhy K. Švecovi do konce února 2017. Pište maily a kopii
odešlete všem krajským náčelníkům. Tím bude zajištěna obecná informovanost a snáze se
nalezne optimální řešení.
6. Předání identifikačních kšiltovek a vlajek HZS ČSJ - byly předány kšiltovky a vlajky, vše
bylo hrazeno z kapitoly HZS rozpočtu ČSJ.
7. Diskuze – probíhala průběžně. V roce 2017 bude zorganizováno školení dle potřeby v
krajích, místo a termín bude dohodnut mailem. Prosím o zaslání požadavků na školení do
konce ledna 2017.
8. Závěr – Provedl K. Švec a prostřednictvím krajských náčelníků poděkoval všem
záchranářům za obětavou práci.
Zapsal K. Švec

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích – 3. prosince 2016
Praha, Český Yacht Klub
Účastníci jednání Komise rozhodčích:
Členové s hlasem rozhodujícím:
Předseda – Radim Vašík, 11 – Martin Soušek, 12 – bez účasti neomluven, 13 – Karel Luksch,
14,15 – František Viták, 16,17 – Petr Háma, 18 – bez účasti neomluven, 19 – Martin Srdínko,
20 – Richard Kafka, 21 – Radim Vašík, 22 – Lubomír Svozil, 23 – Miroslav Holotík, 24 – Jiří
Bobek
Členové s hlasem poradním:
AMTR – Marek Pavlovský, ČANY – Petr Sládeček, RaceControl – bez účasti
Viz prezenční listina – příloha č. 1

Program:
1.
Členové komise rozhodčích ČSJ
2.
Soutěžní řád bod K.3 a jeho plnění
3.
Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi
4.
Stav základny rozhodčích ČSJ
5.
Plán školení nových rozhodčích a doškolení rozhodčích stávajících v krajích pro rok
2017
6.
RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2017
7.
Příprava jednání KR na jaře 2017 ve Vlašimi
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Rozpočet KR
Různé

1. Členové komise rozhodčích ČSJ
Byly zkontrolovány kontakty na členy komise rozhodčích ČSJ a bylo konstatováno, že jsou
všechny uvedené údaje aktuální. Seznam všech členů viz příloha č. 2.
Seznam členů je na webových stránkách ČSJ (http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011)
2. Soutěžní řád bod K.3 a jeho plnění
V rámci jednání byl citován dodatek K Soutěžního řádu ČSJ v aktuálním znění. Po přečtení
bylo konstatováno, že se plnění tohoto dodatku oproti předchozím rokům zhoršuje a od členů
KR ČSJ není dostatečné. Závažných nedostatků v rámci nedodaných výsledků a aktivity
rozhodčích více není, zvyšuje se však počet nedostatků v rámci nezaslaných záložních Zsouborů na ČSJ na adresu vysledky@sailing.cz.
Statistika chyb zpracovávání výsledků (data platná k 29. 11. 2016):
KSJ krajánek
chyb/závodů
11
Martin Soušek 21/39 (z toho 10x V, 11x A, 20x Z)
12
Vlastik Šindýlek
3/21 (z toho 3x V, 3x A, 3x Z)
13
Karel Luksch 8/42 (z toho 2x V, 1x A, 8x Z)
14 + 15
Michal Jukl 4/26 (z toho 1x V, 2x A, 2x Z)
16 + 17
Petr Háma
11/51 (z toho 4x V, 4x A, 11x Z)
18
Miloš Kormunda
0/5
19
Martin Srdínko
3/12 (z toho 1x V, 1x A, 3x Z)
20
Richard Kafka 2/8 (z toho 2x Z)
21
Radim Vašík 0/73
22
Luba Svozil 3/9 (z toho 1x V, 3x Z)
23
Petr Přikryl 0/3
24
Jarda Kuřava 3/22 (z toho 1x V, 1x A, 3x Z)
Vyhodnocení jednotlivých závodů s označením chyb plnění K.3 Soutěžního řádu je v příloze
č. 3 tohoto zápisu.
3. Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi
Činnost
Pracovní skupina
Závěry/poznámky
Závěr kontroly
Seminář rozhodčích + jednání KR Vašík Bude zabezpečeno podzimní jednání komise
rozhodčích v roce 2016 (v Praze) a dále jarní seminář pro národní rozhodčí a jarní jednání
komise rozhodčích v roce 2017 (nejlépe opět ve Vlašimi). Úkol plněn průběžně v pořádku
Překlady pravidel
Blahoňovský, Pavlovský, Jukl
V návaznosti na ZPJ 2017-2020,
které vyjdou v dohledné době, provést překlad těchto pravidel a vydání české verze ZPJ 2017-
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2020. Dále provést překlad technických pravidel jachtingu 2017-2020. ZPJ 2017-20 budou
přeloženy do 8. 1. 2017, následně bude zabezpečen tisk v 2. polovině ledna 2017
Testy a testové otázky
Soušek, Pavlovský Testové otázky budou upraveny na jarní
školení v roce 2017, a to i s vazbou na nové ZPJ 2017-2020
Testové otázky budou
upraveny do konce ledna 2017
Výměnný program rozhodčích - zahraniční rozhodčí v ČR, čeští rozhodčí v zahraničí
Soušek Kandidát na IJ Martin Soušek v současné době osobních důvodů přerušil
přípravu. Kandidát Vašek Brabec bude v přípravě dále podporován, souhlas pro ISAF na
jmenování IJ však bude KR ČSJ ještě zvážen.
Evidence rozhodčích: (návrhy jmenování národních rozhodčích, sledování směrnice D3,
vyhodnocování Aktivity rozhodčích)
Soušek, Vašík Plnění úkolu je průběžně
prováděno uspokojivým způsobem. Úkol trvá i pro následující rok.
Úkol plněn
průběžně v pořádku
Zpracování výsledků a související činnosti: RaceControl, analýza a návrhy opatření
Sehnal, Vašík, Soušek
Aktualizace RaceControlu na verzi 2016.
Termín: do 31. 3. 2016
Úkol na rok 2016 splněn v pořádku.
Skupina pro zkoušení, jmenování a znovujmenování národních rozhodčích
Soušek
Úkoly splněny
4. Stav základny rozhodčích ČSJ
Aktuální databáze je na webových stránkách ČSJ (http://www.sailing.cz/rozhodci.php).
Statistiky vyčtené z databáze rozhodčích na webu ČSJ: V databázi je celkem 828 rozhodčích,
z tohoto počtu je 360 aktivních rozhodčích s platností kvalifikace do 31. 12. 2016.
Kraj 11
Kraj 12
Kraj 13
Kraj 14+15
Kraj 16+17
Kraj 18
Kraj 19
Kraj 20
Kraj 21
Kraj 22
Kraj 23
Kraj 24
Zahraniční

40 rozhodčích
22 rozhodčích
60 rozhodčích
37 rozhodčích
60 rozhodčích
11 rozhodčích
14 rozhodčích
14 rozhodčích
53 rozhodčích
10 rozhodčích
8 rozhodčích
29 rozhodčích
2 rozhodčích

1318,0 b.
134,5 b.
1246,0 b.
451,0 b.
922,0 b.
163,0 b.
112,0 b.
426,5 b.
1615,5 b.
266,0 b.
197,5 b.
409,5 b.
28,5 b.

33,0 b./rozhodčí
6,1 b./rozhodčí
20,8 b./rozhodčí
12,2 b./rozhodčí
15,4 b./rozhodčí
14,8 b./rozhodčí
8,0 b./rozhodčí
30,5 b./rozhodčí
30,5 b./rozhodčí
26,6 b./rozhodčí
24,7 b./rozhodčí
14,1 b./rozhodčí
14,3 b./rozhodčí

5. Plán školení nových rozhodčích a doškolení stávajících rozhodčích v krajích pro rok 2017
Jako základní podklad pro školení budou Závodní pravidla jachtingu 2017-20
Distribuce (možnost zakoupení pravidel) – přes sekretariát ČSJ, nebo možno dovézt na
seminář do Vlašimi
Obecně se nedoporučují školící termíny dále kombinovat se školením TMK a HZS, z důvodu
jiné náplně školení.
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Předpokládáme, že školení v roce 2017 by mělo být ve všech krajích, menší kraje se mohou
přidružit k větším krajům tak, kde to je rozumné.
Bylo by vhodné koordinovat termíny tak, aby rozhodčí, kterým termín školení v jejich kraji
nebude vyhovovat, se mohl zúčastnit školení v některém z krajů sousedních.
Termíny školení je potřeba dohodnout co nejdříve a informace o školeních poslat na adresu
rozhodci@sailing.cz ke zveřejnění na webu ČSJ.
6. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2017
•
V souvislosti s novým webem ČSJ zjednodušit předávání výsledků, optimálně přímo
jedním klikem z otevřeného závodu z RaceControlu (na počítači připojeném k internetu) a v
případě, že počítač není připojen k internetu, tak nahráním jediného souboru na webových
stránkách ČSJ z jiného počítače připojeného k internetu – bez nutnosti zasílání Z-souboru
apod.
•
Další podněty budou projednány ve Vlašimi na jaře 2017
KR ukládá Renkovi Sehnalovi zapracování těchto bodů do RaceControlu 2017, a to do 31. 3.
2017
7. Příprava jednání KR na jaře 2017 ve Vlašimi
•
Na základě závěrů z jednání KR ve Vlašimi na jaře 2016 připravujeme opět na jaro
2017 jednání KR ve Vlašimi spojené se školením rozhodčích 1. třídy
•
Dohodnutý termín jednání v souvislosti s kapacitními možnostmi jednací místnosti a
hotelu je 25. – 26. 2. 2017
•
Objednání jednací místnosti a hotelu zabezpečil Martin Soušek
•
Přípravu jednání má na starosti předseda KR
•
Po stanovení programu předseda KR vyzve vybrané rozhodčí k pomoci s vedením
některých přednášek, tímto prosím rozhodčí o vstřícnost
8. Rozpočet KR
•
V roce 2016 čerpáme v rámci schváleného rozpočtu
•
V rámci položky pomůcky pro rozhodčí budeme opět hodnotit nejaktivnější rozhodčí a
na jaře ve Vlašimi předávat nějakou z vhodných pomůcek pro rozhodčí, stejně tak, jako letos
ve Vlašimi
•
Pro rok 2017 žádáme opět o stejný rozpočet jako původně schválený v roce 2016, s
navýšením na tisk nových ZPJ doufám, že se nám jej podaří prosadit
9. Různé
•
Zasloužilí rozhodčí – KR navrhuje jmenovat zasloužilým rozhodčím následující: 101
František Kovařík (1945), 252 Jiří Benetka (1938), 516 Václav Kollros (1944).
Předpokládané předání jmenování po odsouhlasení VV ČSJ na Valné hromadě ČSJ v březnu
2017.
•
V rámci směrnice D3 řešit zjednodušení administrativní zátěže pro znovujmenování
rozhodčích, a to již pro jaro 2017. Předseda KR v souvislosti v novým webem a informačním
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systémem ČSJ dá informaci jednotlivým krajánkům, jakým způsobem mají v rámci
znovujmenování při školeních postupovat.
Zapsal: Radim Vašík, 3. 12. 2016

Přehled úkolů PR manažerky ČSJ z minulého VV
Jachtař roku – hlasování spuštěno, pozvánky rozeslány, místo zajištěno, poháry objedná Dana
ve spolupráci V. Žmolíka, program připravujeme
Výstava For Boat – s manažerkou výstavy Táňou Novotnou je domluvena plocha pro ČSJ
zdarma, navíc vstupenky pro členy ČSJ zdarma – podrobnosti v lednu
Nabídka pro sponzory – proběhla pracovní schůzka s Pavlem Winklerem – máme nabídku
rámcově připravenou, na lednový VV bude kompletní podoba.

Zpráva o kondičním tréninku závodníků reprezentačního družstva ČSJ –
listopad 2016
1) REPREZENTACE DOSPĚLÍ
V listopadu odstartovali dopělí reprezentanti trénink pro další sezónu. Ondra Teplý se z poloviny
připravoval již na vodě ve Valencii a z poloviny kondičně doma v Kuřimi. Příprava zatím nemá žádné
trhliny a posouváme parametry postupně nahoru.
Viktor Teplý prodělal operaci klíční kosti – byly mu vyndány šrouby od zlomeniny před dvěma lety.
Rekonvalescence probíhá dobře, Viktor se již po týdnu mohl začít zatěžovat aerobně na trenažeru
v běhu a při posilování s nízkými váhami. V současné době může již podstoupit takřka plný trénink.
Karel Lavický trénoval již tradičně v Cádízu a po delším odpočinku e dostává postupně do plného
zatížení.
Všichni tito reprezentanti podstoupí plánované laboratorní zátěžové vyšetření až v lednu z důvodu
prosincové kolize se závody nebo soustředěními.
Veronika Kozelská-Fenclová odstartovala sezónu a další etapu sportovní kariéry změnou ve své
kondiční přípravě. Zahájila se mnou užší spolupráci, kdy ji ordinuji osobní tréninkové plány. Cílem je
posunout se zejména ve funkčních parametrech a zlepšit výkonovou špičku.
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Štěpán Novotný trénoval v listopadu na Kanárských ostrovech. Bohužel jej potkal zdravotní problém
v podobě problémů se zuby a s tím souvisejícím operačním zákrokem. To mělo za následek 10 denní
výpadek ze zátěže. Po nutné rekonvalescenci se Štěpán na Kanárské Ostrovy vrátí. Zátěžové
laboratorní vyšetření podstoupí s hlavní skupinou mládeže RDJ a SCM 15.-16.12.
2) SCM, RDJ LASER
V listopadu jsme odstartovali druhý tréninkový mezocyklus. Do přípravy byly zahrnuti noví členové
Luci Keblová, Víťa Moučka, Zdeněk Dybal. Nové zařazování pro sezónu 2017 proběhne až v prosinci.
Zatím vím jen, že někteří závodníci budou upozornění tzv. žlutou kartou, nevím zda-li bude někdo
úplně vyřazen. Z důvodu kvality poskytovaného servisu ze strany trenérů by ale kádr v SCM A RDJ
neměl být moc široký. Už by se mělo jednat opravdu o výběr a u RDJ o vyjímečně nadané závodníky.
Koncem měsíce již dva členové SCM prošli zátěžovými testy z důvodu odjezdu na MSJ. Hodnocení
(podrobné) všech bych nechal až společně po absolvování zátěžového vyšetření druhou skupinou.
Z toho co se zatím v přípravě povedlo, tak vyzdvihuji... Jakub Halouzka průběžně přibírá a je na váze
kolem 73 kg. Jeho bratra zabrzdila nemoc, ale je již v požádku. Martinu Bezděkovou trápí spodní
záda. Zařídil jsme jí vyšetření u fyzioterapeuta, které neodhalilo žádné poškození. Záležiotost by mělo
vyřešit dlouhodobé kompenzační cvičení. Zlepšení vidím u J.B. Janči, jak v tréninkové píli, tak
v komunikaci. Jsem sám velmi zvědav na funkční parametry všech mladých závodníků. Od toho se
budeme moci odrazit dále, lépe specifikovat a také individualizovat přípravu z důvodu silných,
slabých stránek a hrozeb. S Michalem Smolařem jsem pravidelně v kontaktu a spoluporacujeme. Jako
pozitivní a důležitou vidím nabídku odborného vyhodnocení zátěžových testů (workshop) ihned po
skončení celé skupiny v lednu. Tam by měli být zejména trenéři mládeže. Dospělým závodníkům
předám adekvátní informace sám.
3) SCM 29er
V listopadu při schůzce v Praze na Cere jsme se domlouvali, že minimálně 3 nejlepší členy družstva
zařadíme také do termínů zátěžového vyšetření v Brně. V průběhu měsíce vypadl Šimon Mareček
z důvodu zranění stehna a koncem měsíce odjížděl David na MS, takže jsme se dohodli na užší
spolupráci až po prosincových testech vzhledem k výsledků z nich vyplývajících.

V Brně dne 12. 12. 2016

Tomáš Klíma
Kondiční trenér reprezentace ČSJ a metodik SCM

