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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 18. května 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová (od 14:30), Maier, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík
Omluveni: Smetana
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Jako host se zasedání VV zúčastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, aby předložila VV
přehled práce PR komise za březen a duben 2017 a plán práce PR komise na květen a červen
2017 (viz přílohy tohoto zápisu). E. Skořepová dále podala aktuální informace o přípravách
společenského večera spojeného s vyhlášením ankety Jachtař roku 2017. Výkonný výbor vzal
předložené informace na vědomí.
K úkolu 17-01 (Zapracovat do směrnice C19 nominační pravidla na OH, MS, ME, MSJ a
MEJ a další závody s omezenou účastí):
Úkol trvá. T. Musil předložil návrh úprav nominačních pravidel na OH 2020 a MS, ME, MSJ
a MEJ olympijských a neolympijských lodních tříd. Výkonný výbor vzal tento návrh po
diskuzi na vědomí a ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ návrh znění směrnice C19
spolu s výzvou určenou reprezentantům, trenérům i širokému okruhu jachtařů k
zasílání připomínek do 10. 6. 2017.
K úkolu 17-11 (Připravit ke zveřejnění aktuální strategii podpory lodních tříd ČSJ):
Úkol trvá. V. Novotný předložil návrh podkladů pro strategii podpory lodních tříd ČSJ.
Výkonný výbor předložený návrh strategie podpory LT projednal a ukládá V. Novotnému a
T. Musilovi pokračovat v práci na aktualizaci strategie podpory lodních tříd dle proběhlé
diskuze.
K úkolu 17-12 (Připravit text s vysvětlením, proč bylo vyjmuto devět z jedenácti lodních tříd z
pravidel pro udělování příspěvku lodním třídám):
Úkol splněn. V. Novotný předložil následující názor KM:
- pro rok 2017 rozhodl VV ČSJ, že jednotlivé ALT patřící do aktuální strategie podpory
LT ČSJ spadají do podpory ALT automaticky.
- KM nepovažuje toto rozhodnutí za vhodné a navrhuje od roku 2018 zrušení této výjimky.
- KM zřídila pro rok 2017 Grant KM ve výši 200 tis. Kč na podporu jednotlivých ALT.
Grand slouží hlavně k podpoře akcí, vedoucích k navýšení počtu startů mládeže na
požadovanou výši, k zařazení do programu podpory ALT.
K úkolu 17-13 (Zveřejnit podklady KM objasňující, podle jakého klíče byl rozdělen příspěvek
lodním třídám):
Úkol splněn. V. Novotný předložil následující podklady KM objasňující, podle jakého klíče
byl rozdělen příspěvek lodním třídám:
Všem ALT spadajícím do podpory ALT, byli sečteni všichni mládežničtí závodníci startující
v předcházejícím roce (viz žebříček ČSJ – sekce mládež, tzn. startující s mládežnickou licencí
za 200 Kč). Celková dotace ve výši 600.000 Kč byla rozdělena dle poměru těchto startů.
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V případě, že lodní třída překročí schválený strop (200.000,- Kč), tak je jí rovnou přidělena
částka 200.000,- Kč. Ostatním lodním třídám je příspěvek rozdělen poměrně ze zbylé částky
(600.000-200.000=400.000) v poměru zbývajících startujících mládežnických závodníků.
Starty „zastropované“ lodní třídy jsou vyloučeny z poměrného výpočtu vůči ostatním lodním
třídám.
K úkolu 17-14 (Zpracovat návrh na rozdělení rozpočtované částky na příspěvky MČR (600
000,- Kč) a připravit návrh na rozdělení pro jednotlivé pořadatele MČR):
Úkol splněn. M. Soušek předložil návrh na rozdělení rozpočtované částky na příspěvky MČR
a návrh na rozdělení pro jednotlivé pořadatele MČR. Výkonný výbor návrh na rozdělení pro
jednotlivé pořadatele MČR po diskuzi jednohlasně schválil (viz tabulka níže). VV ukládá M.
Souškovi realizovat smlouvy s pořadateli MČR 2017.

CTL
177003
172115
171306
171309
172003

Datum
Název závodu
14.1.2017 MČR
6.5.2017 M.B. Keramika - Pálavská regata
27.5.2017 MČR - Compotech Catamaran Open
9.6.2017 MČR - Mulda Cup
30.6.2017 MČR

Třídy
DN-12mr

Dotace
-

Lar-12mr

23 395 Kč

CaO-12mr

24 322 Kč

Tor-12mr

11 582 Kč

Vau-12mr

27 410 Kč

171316

5.7.2017 MČR - Vítr a slunce

Cad-12mr

34 360 Kč

171317

6.7.2017 MČR

Pir-12mr

23 550 Kč

171108

14.7.2017 Prague Sail Open

MR-12mr

-

177022

17.7.2017 MČR FUN

Fun-12mr

9 072 Kč

177022

17.7.2017 MČR FUN

Fus-12mr

24 322 Kč

171713

11.8.2017 MČR Star

Sta-12mr

6 949 Kč

171325

17.8.2017 The Crown Cup - ME+MČR

Rs5-12mr

18 531 Kč

171325

17.8.2017 The Crown Cup - ME+MČR

RsF-12mr

55 593 Kč

171325

17.8.2017 The Crown Cup - ME+MČR

Rs7-12mr

15 443 Kč

171616

24.8.2017 MMČR Q

Q-12mr

68 565 Kč

171326

25.8.2017 Lipno regata

Spl-12mr

9 845 Kč

172152

26.8.2017 MČR

RsV-12mr

7 239 Kč

172154

26.8.2017 Mistrovství ČR Rac

Rac-12mr

25 287 Kč

171328

1.9.2017 Mistrovství ČR

De1-12mr

8 107 Kč

172156

1.9.2017 MČR Bic, Vítr z vinohradů/Czech Supercup

Bic-12mr

21 427 Kč

171618

8.9.2017 MMČR

Fd-12mr

23 627 Kč
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Fin-12mr

22 585 Kč

172163

15.9.2017 Moravia skiff regatta

29r-12mr

17 373 Kč

171110

28.9.2017 MČR + Eurocup

Fb-12mr

64 395 Kč

172172

28.9.2017 MČR

Evr-12mr

24 785 Kč

172172

28.9.2017 MČR

L47-12mr

11 196 Kč

172172

28.9.2017 MČR

Las-12mr

21 040 Kč

177030

14.10.2017 21. Česká námořní rally

Nj-12mr

-

171115

27.10.2017 Velká cena Prahy

TMR-12mr

-

171116

3.11.2017 MMČR Teamracing Q

TmQ-12mr

-

171117

4.11.2017 MČR - Champagne Race

Orc-12mr

600 000,00 Kč

K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek):
Úkol trvá. M. Soušek podal informaci, že smlouvy jsou zatím uzavřeny s KSJ 11, 21, 22 a 24.
K úkolu 17-17 (Na květnovém zasedání VV předložit vyjádření k žádosti předsedy ALT
Catamaran Open na zařazení posádky katamaránu Flying Phantom, Davida Křížka a Milana
Harmáčka do reprezentačního družstva ČSJ):
Úkol splněn. Hlavní trenér ČSJ předložil návrh na zařazení posádky katamaránu Flying
Phantom, Davida Křížka a Milana Harmáčka do reprezentačního družstva ČSJ. VV
hlasováním (pro: Bauer, Maier, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík; proti: 0; zdržel se:
Musil) návrh schválil.
K úkolu 17-18 (Dopracovat návrh na rozdělení příspěvků pro jednotlivé lodní třídy s tím, aby
KM ještě zvážila výši zastropování příspěvku):
Úkol splněn.
V. Novotný předložil návrh čtyř variant na rozdělení financí (částka k rozdělení je 600 000,Kč).
- strop 100 tis. na ALT
- strop 150 tis. na ALT
- strop 200 tis. na ALT
- bez stropu
KM navrhuje variantu strop 150 tis. na ALT.
VV hlasováním (pro: Maier, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bauer,
Fantová, Musil) schválil zastropování 200 000,- Kč na ALT.
VV jednohlasně schválil následné rozdělení příspěvků pro ALT v roce 2017:

varianty pro 2017
RS Feva
Laser 4,7

400 000,00 Kč
limit max 200000
161 798 Kč
28 464 Kč
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Cadet
Splash
Q
29er
Laser Standard
Big Tecno
420
částka rozdělená
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40 449 Kč
0 Kč
47 940 Kč
0 Kč
200 000 Kč*
28 464 Kč
5 993 Kč
56 929 Kč
29 963 Kč
600 000,00 Kč

* LT naplnila strop 200 000,- Kč
Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat vyplacení příspěvku, a to po splnění podmínek
výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 1017 zveřejněné na webu ČSJ.
2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ a
informoval o průběhu závodů ME Finn a ME RS:X ve Francii. Dále podal informace o
činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního
trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody
VV schválil jednohlasně návrh nominace předsedy KVS a hlavního trenéra ČSJ na závod
Aarhus Sailing Week 2017 (Test Event), který se koná 6. - 13. 8. 2017 v Dánsku následovně:
ve třídě RS:X - Karel Lavický (Federico Esposito)
ve třídě Finn – Ondřej Teplý (Roman Teplý)
ve třídě Laser Standard – Jakub Halouzka (trenér Jiří Halouzka)
Dále byla na World Sailing zaslána (po deadline) žádost o dodatečnou registraci Martiny
Bezděkové (trenér Giedrius Guzys) na Laser Radial. World Sailing doposud dodatečnou
registraci M. Bezděkové nepotvrdil.
VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT TORNADO předložený předsedou KVS:
ME TORNADO, 19. - 23. 7. 2017, Itálie: posádka Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová
MS TORNADO, 28. 8. - 5. 9. 2017, Řecko: posádka Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová
4) MČR 2017
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci z prvního proběhlého MČR Laser
Radial, které se konalo v rámci Pálavské regaty na Nových Mlýnech. VV bere na vědomí
informaci, že garantem MČR bylo vyhlašování rozšířeno o kategorii „junior“.
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5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 12. 5 2017.
VV schválil jednohlasně vyplacení příspěvku Milanu Koláčkovi ve výši 300 000,- Kč
z rezervy ČSJ.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z Pléna ČOV, které se konalo 24. 4. 2017.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z mimořádného jednání Výkonného výboru ČUS,
které se konalo ráno před VH ČUS 13. 5. 2017.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z 34. Valné hromady ČUS, která se konala 13. 5.
2017 v SC Nymburku.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ČYKu Jana Šilhavého o finanční podporu pro Lucii
Keblovou. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět.
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Yacht Club BER Slezská Harta o.s. (reg.
č. 2417) ukončil činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá D. Dvořákové vyřadit
YC z evidence ČSJ.
7) Různé
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – informoval o proběhlém jednání sportovního úseku ČSJ, které
se konalo 16. 5. 2017. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
Z. Sünderhauf – TMK, PR – podal informaci o průběhu prací v projektu Jachtařská akademie
ČSJ - „Systém vzdělávání v jachtingu“ (viz příloha). VV vzal předložené informace na
vědomí.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval, že povinnost zaslat prohlášení o souhlasu se
stanovami ČSJ splnilo 105 klubů/ALT, což činí 75 % všech členů ČSJ. VV ukládá K. Fantové
urgovat kluby, které povinnost doposud nesplnily.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že na webu ČUS jsou uvedeny
podmínky pro čerpání ohledně úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů pro členy
ČSJ. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit dané informace na webu ČSJ v aktualitách a v sekci
dokumenty, včetně návodu k nahlášení pojistné události.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že účetní závěrka ČSJ za rok 2016 byla
založena do sbírky listin u Městského soudu v Praze. Dále informoval, že návrhy změn byly
zapsány a údaje ČSJ jsou v rejstříku aktuální.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil návrh změn směrnice C1 (Zásady vypisování a
pořádání MČR v jachtingu). Výkonný výborný po diskuzi a úpravách změny ve směrnici C1
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jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C1 na webu ČSJ
v sekci dokumenty.
VV ukládá R. Smetanovi zařídit certifikaci měřičských vah na Lipně a na Nechranicích.
K. Fantová – KKK – předložila žádost Czech Sailing Team s.r.o. o přijetí do ČSJ.
Výkonný výbor žádost Czech Sailing Team s.r.o. o přijetí do ČSJ odkládá.
K. Fantová – KKK – předložila žádost o přijetí AYCK z.s. do ČSJ.
VV jednohlasně schválil žádost a o přijetí AYCK z.s. do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno
registrační číslo 2306.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. června 2017 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ
2. Zpráva trenéra SpS
3. Zpráva trenéra SCM Laser
4. Zpráva trenéra SCM 29er
5. Realizace projektu - Jachtařská akademie
6. Plnění práce PR manažerky ČSJ za březen a duben
7. Plán PR manažerky ČSJ na květen a červen
8. Zápis z jednání sportovního úseku ČSJ

Přílohy:

Zpráva Hlavního trenéra - Duben, Květen 2017
RD – A
Teplý Ondra - Finn absolvoval tréninkový camp v Marseille s Francouzským teamem.
Trénink camp v Hyeres následně regatu World cup v Hyeres jako jediný nominovaný z
České republiky. Regatu nedokončil pro zranění. Ondra si dal krátkou zdravotní pauzu a
připravil se na ME v Marseilles. Zde jezdil celkem solidní výsledky, ovšem i díky chaotické
organizaci rozjížděk v této regatě byl tak trochu poškozen.
Podmínky byly velmi tvrdé a nestabilní vítr dělal všem velké problémy. Musím ale
konstatovat, že Ondra se dostává mezi špičku pravidelně a jeho 21 místo v regatě moc
neodpovídá jeho momentální výkonnosti.
Teplý Viktor Laser Standart - Viki po Mallorce absolvoval tréninkový camp na Lago di Garda
a dva závody na domácích vodách. Viki momentálně finišuje školu a tak má kratší pauzu.
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Příští týden už ale odjíždí na Medembliku regatu a na přípravný tréninkový camp se svojí
skupinou.
Lavický Karel RSX absolvoval jedno delší a jedno kratší soustředění delší soustředění v
Marseilles. ME v Marseilles bylo silně obsazené také ve třídě RSX, Karlovi se nedařilo i
když to byly jeho podmínky. Také RSX měli regatu ovlivněnou několika momenty, které jsou
těžko pochopitelné, a silný vítr situaci ještě více zkomplikoval. Umístění 61/73 z 10 ale
hodnotím jako podprůměrné.
RD – B
Novotný Štěpán - Laser Standart - je momentálně ve studijním zatížení, finišuje školu, odjel
pouze dva závody v ČR na Nových Mlýnech.
Halouzka Kuba - Laser Standart - Kuba se také připravoval na maturitu, takže jeho závodní
režim byl lehce omezený, přesto odjel regatu na Gardě a Nových Mlýnech. Kuba je velice
aktivní a byl nominován (při neúčasti Viktora Teplého) na regatu do Aarhusu na LAS
Standart
SCM Laser pod vedením Michala Smolaře
jede podle plánu a odjela Easter cup na Gardě, MEJ 4.7 v Murcii, EC Hyeres a dvě regaty na
Nových Mlýnech. Velmi dobré výsledky Lucky Keblové, Bena Přikryla, Kuby a Jirky
Halouzkových ale také V. Moučky jsou určitě hodnotné a musím je pochválit. Aktivita této
skupiny je vysoká a poděkování patří také Michalovi a Johance za jejich fajn přístup a péči o
naše nadějné jachtaře.
SCM 29'' pod vedením Davida Křížka byl organizován trénink camp v Arcu na Lago di
Garda, silný vítr a skvělé jachtařské podmínky. Pokračováním campu byla regata, ve které
naše posádka Mareček/Svoboda celkově zvítězila. Další soustředění na Lipně zkomplikovalo
počasí a sníh, přesto i následná regata zůstala zcela pod kontrolou posádky Mareček/Svoboda.
Následující kvalitní soustředění na Nechranicích bylo ukončeno dalším pohárovým závodem.
Aktivita této skupiny není špatná, ale mrzí mě, že máme stále ještě dvě rezervní nevyužité
lodě. Je na trenérech vysvětlit, že tato třída se dá jezdit i u nás na našich vodách, v našich
podmínkách a odjezdit i v zahraničí dobré výsledky a ne neustále kritizovat a odsuzovat něco
o čem mnozí nemají pravé informace a zkušenosti s touto třídou.
SPS Q - skupina Tondy Mrzílka. Garda Meeting - jedna z největších regat ve třídě Q. Naši
velmi dobře Michal Krsička, Klára Himellová a Lukáš Kraus, to jsou naši nejlepší z Gardy.
Regata byla velmi silně obsazená a tento mega závod má punc nejvyšší kvality. Další závod
na Rozkoši byl poznamenán slabým větrem a kvalita regaty byla slabší. Příprava nominované
skupiny na regatu v Gdynia. Optíci nám jezdí dobré výsledky a v následujících regatách jim
držíme palce.
Duben byl pro naše jachtaře už reálným startem do sezony 2017, pro některé členy RD, SCM
a SPS již skončila jarní perioda. Nejsem úplně spokojen s výsledky některých jachtařů z
těchto skupin. Naopak někteří příjemně překvapili. Juniorské týmy jsou velice aktivní a
věřím, že i naše skupina RD mě v následujícím období více potěší.
Ahoj Majčus

Zápis z jednání VV ČSJ – KVĚTEN

Strana 8/19

Zpráva trenéra SPS za duben 2017
Během dubna byly hlavními úkoly:
•
Příprava akce Garda Meeting
•
Příprava akce Gdynia
•
Jednání s firmou Devoti o zapůjčení lodě pro SPS ČSJ
•
Jednání s KVS o nominačních pravidlech na MS a ME
•
Akce Garda – 4 dny trénink, 4 dny závod
•
Příprava na Valnou hromadu ALT Q-stávající nominační pravidla, složení nového
výboru ALT
•
Závody na Rozkoši-pohár ALT Q, VH ALT Q, předání lodě Devoti Tomášovi
Mlejnkovi
Akce Garda Meeting (největší závod na světě pro one design lodě):
Absolvovali jsme 3 dny tréninku, první dva v pěkném větru Ora, poslední ve špatném větru ze
všech stran. Odstartovali jsme společnou rozjížďku s polským týmem, ale po chvíli jsme byli
nuceni ji přerušit a odjet na břeh. Čtvrtý den jsme sledovali Country cup-vložený závod pro
jednoho závodníka z každé země. Nominoval jsem Michala Krsičku-tomu se zpočátku
nedařily starty, ale poslední rozjížďku vyhrál a celkově skončil na pěkném 13. místě.
Při regatě foukala každý den Ora-první den trochu slabší. Z mladších zajel výborně Lukáš
Kraus, byl po prvním dnu 3. Dobře jezdila ve starších Klára Himmelová. Další dny foukalo
více a výborně jezdily stoupačky Klára s Aničkou, když byly i první na návětrné, později
trochu ztrácely na bočáky a zaďáky, ale dojely do TOP TEN.
Celkově naši zajeli velmi dobře a oproti loňsku se posunuli o několik skupin dopředu, kdo byl
například v emerald, dostal se letos i do stříbrné nebo bronzové. Nejlépe zajela Klára na 40.
místě ze 786 lodí a 5. z holek, takže vystoupila na podium. Do zlaté se dostal i Michal
Krsička. Z mladších si nejlépe vedl Lukáš Kraus na 38. pozici z 278 lodí.
Tonda Mrzílek

ZPRÁVA TRENÉRA
Laser team
Za období: 1. - 31. 3. 2017 a 1. 4. - 30. 4. 2017
Měsíc březen:
Na začátku měsíce března, v termínu 3. - 5. 3., jsme uskutečnili naplánovaný workshop na
Fakultě sportovních studií v Brně na téma strečink (fyzioterapie). V květnu nás čeká
workshop se zaměřením na „core“ - střed těla, který je plánován na 19. 5. 2017. Spolupráce s
fakultou probíhá velmi dobře a jsem přesvědčen, že je příslibem pro další zkvalitnění
sportovní přípravy našich talentů a členů RD.
Aktivity členů týmu pokračovaly na individuální bázi, neměli jsme žádnou další společnou
akci, měsíc byl ovlivněn školními povinnostmi, u některých členů týmu přípravou na blížící
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se maturitní zkoušky. V průběhu tohoto měsíce probíhala příprava sportovního vybavení na
blížící se sezónu a všichni měli za povinnost nadále pokračovat v kondiční přípravě ve
spolupráci s KT Tomášem Klímou.
V tomto měsíci nadále probíhalo finální dolaďování koordinace a logistiky soustředění,
závodů a tréninků letošní sezóny. V závěru měsíce jsem se věnoval přípravě na odjezd s
týmem do Hyerés na závod EC a na to navazující MEJ L4,7 ve španělské Murcii.
Někteří členové zahájili tréninkovou činnost a přípravu na závody na Mallorce, a to
konkrétně Štěpán Novotný, Jakub a Jiří Halouzkovi. V závěru měsíce pak vstoupili do závodu
Trofeo Princesa Mallorca, kterého se zúčastnili naši representanti – Viktor Teplý (Las) a
členové SCM – Ondřej Teplý (Finn), Jakub Halouzka (Las), Jiří Halouzka (Las) a Štěpán
novotný (Las). Viktor a Ondra zajeli standartně velmi kvalitní výsledky (oba ve svých LT
obsadili shodně 17. místo), závod měli rozjetý na ještě lepší umístění na hranici Top 10, v
závěru to bohužel nevyšlo. Martina Bezděková se držela TP a trénovala v Cádizu.
Z našich mladých nadějí se nejvýrazněji proti loňskému roku v této Top regatě výsledkově
posunul Jakub Halouzka, který obsadil 80. místo ze 134 závodníků (úspěšnost v poli
závodníků 41,05 %). V sezóně 2016 obsadil 135. místo ze 152 závodníků (úspěšnost 11,84 %)
– tedy posunul svoji úspěšnost oproti roku 2016 o téměř 30 %. Vzhledem k jeho věku a
zkušenostem velmi kvalitní výkon.
Bratr Jiří Halouzka se proti výsledku z minulé sezóny (146/152 – úspěšnost 4,60 % /2016)
také zlepšil, a to na 115. místo ze 134 závodníků (úspěšnost 14,93 %). Přesto, že došlo ke
zlepšení, jeho výsledek jsem očekával ještě o něco hodnotnější.
Výkon Štěpána Novotného byl poznamenán virózou, některé rozjížďky musel vynechat
nebo je nedokončil. V sezóně 2016 měl výsledek 130/152 – úspěšnost 15,13 %, v letošní
sezóně pak 122. místo ze 134 závodníků (úspěšnost 9,70 %).
Naše mladé naděje mají v této světové konkurenci ještě co dohánět!
Jak jsem již poznamenal, velmi kvalitní a stabilní výkon na této regatě podali Viktor Teplý
(Las 17/134 – úspěšnost 88%) a jeho bratr Ondřej Teplý (Finn 17/57 – úspěšnost 71,93 %).
V Jilemnici, dne 26. 4. 2017

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Měsíc duben:
Od začátku měsíce se rozjela závodní sezóna a aktivita týmu již na plné obrátky. Odjeli
jsme do Hyerés, kde jsme absolvovali několikadenní náročný trénink, na který jsme navázali
velmi kvalitním
2
závodem EC cupu.
Po regatě se tým rozdělil na dvě skupiny, jedna odcestovala na Easter regatu na Lago di
Garda a druhá mladší skupina odcestovala pod mým vedením na MEJ L4,7 do španělské
Murcie. Tato část týmu měla duben velice náročný, absolvovala během 23 dnů dvě těžké
regaty s náročnými přesuny, najeli jsme bezmála 5600 km.
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S výkony některých jsem na začátku sezóny spokojen, vstup do sezóny není špatný, je
samozřejmě co zlepšovat. Solidně zajel Jirka Halouzka v Hyerés na Las, poté podali s
bratrem Jakubem velmi dobrý výkon na Lar v „tréninkové regatě“ na Gardě, Lucka Keblová
se v Hyerés dostala do zlaté skupiny a na MSJ to svým výkonem opět potvrdila a vybojovala
si tak nominaci na MSJ ISAF Lar, které se pojede v závěru roku v Číně.
Výborně zahájil sezónu na MSJ L4,7 v Murcii Víťa Moučka ml., který sice nakonec
skončil jako druhý v bronzové skupině, díky horšímu začátku ve slabším větru, ale ve
finalových rozjížďkách v silném věrtu zajel dvě skvělá 1. místa z 60 lodí ve skupině. Ukázal
jasně svůj potenciál a talent.
Dobře začal v Hyerés sezónu Ben Přikryl, který jel svůj první takto náročný závod na Lar
a dostal se do stříbrné skupiny.
Pro ostatní – Zosiu Burskou v L4,7, Zdenka Dybala na Lar to byly cenné zkušenosti a
poznání, v čem je potřeba přidat a na co se zaměřit. Báře Košťálové se v obou regatách
povedly dílčí dobré výsledky, ale očekával jsem celkové lepší umístění (L4,7 Hyerés a MSJ
Murcia), výkon Martina Kmenty (nově na Lar) je zatím slabý, je hodně na čem pracovat,
zrovna tak u Lenky Kališové (nově na Lar) je nutné výrazně přidat, protože výkon na Gardě,
v ne příliš náročných podmínkách, byl slabý.
Solidní výkon podala na Gardě ještě Martina Bezděková (Lar) a Mario Nuc (Lar), Benovi
Přikrylovi, Radkovi Sopouškovi se tato regata příliš nevyvedla (očekával jsem více), Martin
Kmenta a Zdeněk Dybal podali velmi slabý výkon. Vnímám tuto regatu jako velmi dobrý
trénink.
Závodu na Gardě se, mimo členy SCM, ještě zúčastnili na L4,7 Katka Švíková (celkově
35/74, v dívkách 9/26) a Ondřej Müller (celkově 16/74) a svými výkony velmi překvapili, byl
to jejich první větší zahraniční závod na této LT a zajeli velmi dobře.
Po návratu koncem měsíce dubna jsme následně vstoupili do série českých regat na
Nových Mlýnech. První regatou na přelomu dubna a května byl Spring cup.
Někteří členové (Jakub Halouzka, David Bezděk, Radek Sopoušek) měli začátek sezóny
komplikovanější díky přípravě na maturitní zkoušky a účast na regatách byla tímto omezená.
Regaty a výsledky:
EC Hyerés: 8. - 11. 4.

Regata Izola: 14. - 17. 4.

Jiří Halouzka
Ben Přikryl
Martin Kmenta
Zdeněk Dybal

Las
Lar
Lar
Lar

Lucie Keblová
Bára Košťálová
Zosia Burska

L4,7 53/158
L4,7 129/158
L4,7 122 /158

59/94
105/233
211/233
220/233

Jean-B.Janča

11/18

MEJ L4,7 Murcia: 17.-22.4.
Lucie Keblová
48/101
Bára Košťálová 89/101
Zosia Burska
91/101
Víťa Moučka
122/238
2

Easter regata Garda: 12.-15.4.

Las
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Jakub Halouzka
Jiří Halouzka
Martina Bezděková
Mario Nuc
Ben Přikryl
Radek Sopoušek
Martin Kmenta
Zdeněk Dybal
Lenka Kališová

Lar
13/123
Lar
15/123
Lar
36/123 4/23 (v dívkách)
Lar
51/123
Lar
67/123
Lar
68/123
Lar 103/123
Lar 108/123
Lar 113/123
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Spring cup N.Mlýny:
Jakub Halouzka
Lar
Jiří Halouzka
Lar
Martina Bezděková Lar
Ben Přikryl
Lar
Lucie Keblová
Lar
Lenka Kališová
Lar

V Jilemnici, dne 15. 5. 2017

1/20
2/20
3/20
4/20
10/20
15/20

Michal Smolař
trenér SCM Laser

SCM 29er - Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 4/2017
Po druhém málo větrném soustředění v chorvatském Zadaru se tým Sportovního centra
mládeže 29er přesunul do Circolo Vela Arco na Lago di Garda. Akce byla zaměřena na
zkušenější posádky, které jsou již bez problémů schopny zvládat tento větrný revír. Oba dva
dny tréninku foukalo přes 20 uzlů. Díky skvělým podmínkám se podařilo dobře potrénovat a
odstranit řadu chyb v technice jízdy. To se pak velmi pozitivně projevilo během závodu,
když posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda jednoznačně dominovala a s poměrně
velkým bodovým náskokem dokázala celý závod vyhrát. Rozjížďku v nejsilnějším větru
vyhráli dokonce s náskokem přes 300 metrů před hlavními soupeři z Itálie a Francie.
Nakonec si nevedla špatně ani druhá posádka Matěj Vítovec a Martin Krsička, kteří skončili
na 9. místě z 23 posádek (CZE, GER, FRA, ITA).

29er Easter Regata 2017 - 23 lodí (CZE, GER, ITA, FRA)
1. CZE - Š. Mareček / J. Svoboda - 2,3,2,2,1,4,1,2 - 13b
2. ITA - M. Porro / L. Fracassi - 8,4,1,1,UFD,1,6,1 - 22b
3. ITA - N. Codeghini / E. Gamba - 1,1,9,3,2,2,DNF,6 - 24b
———————————————————————————
9. CZE - M. Vítovec / M. Krsička - 3,13,11,8,8,13,10,8 - 61b
Na konec dubna pak bylo naplánováno soustředění v Loděnici Lipno v Lipně nad Vltavou.
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Účastníky však zaskočil příval sněhu a kalamita, která zcela znemožnila páteční vyplutí na
vodu. O prodlouženém víkendu se pak konal první letošní pohárový závod. V poměrně silném
poryvovém větru se odjelo 9 rozjížděk. Bylo skvělé sledovat rychle se zlepšující
výkonnost nově příchozích posádek, které už zvládají poměrně silný vítr. Nakonec opět
zvítězila posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda.
Velká cena Lipna - 6 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 4,1,1,3,1,1,1,2,1 - 8b
2. B. Pavlíková / J. Pokorný - 1,2,3,1,3,5,4,1,2 - 13b
3. A. Ott / M. Konopík - 2,3,4,2,2,2,2,3,4 - 16b
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka předvedla skvělý výkon na Lago di Garda, kde
suverénně zvítězila. Tým navíc zapracoval na přípravě lodě a vybavení a na vlastním
osobním nasazení. Posádka navíc pomáhá nově příchozím s rychlým přechodem na 29er.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Tento tým si dobře vedl na Lago di Garda, ale horší to
bylo na Lipně při domácím poháru. Posádka má ráda silný vítr, ale neporadila si příliš dobře
s takticky náročnou vodou.
Adam Ott a Matěj Konopík - Posádka se hodně zlepšila. Manévry jsou rychlé a precizní a
změnilo se i taktické myšlení. Pokud týmu vydrží tréninkové nasazení, pak by mohli
předvádět dobré výkony zejména v silnějším větru.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila a i v
silném větru dokázala bojovat stěžněm vzhůru. Tým má dobré nasazení a loď již poměrně
dobře zvládá.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka předvádí dobré taktické zkušenosti, ale
chybí technika jízdy. Tým musí hodně trénovat, aby co nejdříve loď zvládl. Pak by mohla
posádka výkonnostně poskočit.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Tým trénoval individuálně a z důvodů extrémně špatné
předpovědi a kalamity se na Lipno nedostavil. Na Nechranicích už ale chybět nebude.
Poděkování patří klubům C.V. Arco a YC Lipno nad Vltavou a všem rodičům závodníků,
kteří komunikují a snaží se hledat cestu ideální přípravy. Přechod na 29er není úplně
jednoduchý a vyžaduje hodně tréninku, ale rozhodně se nejedná o nějakou “gymnastickou”
třídu, jak je některými neznalými trenéry podsouváno. Na Lipně bylo jasně patrné, že dobří
jachtaři z lodních tříd Optimist a RS Feva, dokáží během několika tréninků zvládnout loď
tak, aby mohli závodit na domácích vodách i v náročnějších podmínkách.
Nyní se posádky SCM 29er chystají na soustředění na Nechranice (CSCN), kde se o dalším
prodlouženém víkendu pojede pohárový závod.
Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Projekt- Systém vzdělávání v jachtingu
Vlastní realizace

Jachtařská akademie ČSJ
www.jacht-akademie.cz
1) Zajištění projektu klíčovými odborníky:
1. Marian Jelínek- psycholog, mentální kouč Jágra, Plíškové, Vakoče,
Jaroše a nově i Milana Koláčka. Zastřeší psychologickou přípravu
pro ČSJ dvěma přednáškami ročně, platí ČOV.
2. Hanka Chlumská- dětský psycholog, pedagog
3. Petr Dvořák- metrolog, mluvčí Českého hydrometeorologického
ústavu. Zastřeší meteo počasí pro ČSJ.
4. Jan Sedláček- první pomoc a vodní záchrana. Zajistí přednášky a
praktické kurzy na Seminářích pro trenéry.
2) Naplánované aktivity na období r. 2017:
1. Natáčení techniky jízdy třídy Melges, proběhlo v termínu 29.- 1. 5.
, kamera Lukáš Brádler, komentář Petr Fiala
2. Praktický seminář pro trenéry III. třídy, zajišťuje Jan Myslík,
termín- 1. – 3. září, místo- Lipno, kouč- anglický trenér, třída Feva,
program a osnova se připravují.
3. Praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy, zajišťuje Zdeněk
Sünderhauf, kouč- Jakub Kozelský, termín 22. – 24. září, místoNechranice, třída – Laser, technické zázemí- zasedačka
s projektorem a tabulí
a. Program:
i. Skupina Laseristů min. 3, max 10, všichni v jedné
třídě, tj. 4,7, nebo Radial, nebo Standard. Můžou asi
být i dvě skupiny např. 4 Radiály, 4 Standardy…
ii. 3-4 čluny, podle počtu účastníků, tak aby se cca po
2-3 lidech dostali na člun a měli možnost střídat,
pokud bude více účastníků.
iii. Každé skupince se zadá úkol, co se má odtrénovat
(objezdy bóje, start, technika na stoupačku/ zaďák),
a pak si připraví krátký rozbor vč. videa, na cca 1520min. Tam se rozebere, jak se s tím vypořádali, zda
natáčeli ze správného úhlu, co vědí o technice atd.
iv. Účastníci by měli mít kameru, případně bude
zapůjčena - dnes stačí i lepší mobil, tablet, ideálně ve
vodě odolnějším provedení ( Jakub používá iPad ve
vodotěsném obalu, kvalita více než dostatečná)
4. Praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy, zajišťuje Zdeněk
Sünderhauf, kouč- Antonín Mrzílek, termín 13. – 15. října, místo-
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Praha či Nechranice, třída- Optimist, program a osnova se
připravují.
5. Přednášky v období listopad 2017- 2018, 9 přednášek ve třech
blocích se připravují.
3) Technické zajištění projektu
a. Zadání grafických prací, zajištění domény www.jacht-akademie.cz, návrh logschváleno, grafické návrhy Web stránek, hlavičkových papírů, úvodních stránek u
videí.
b. Návrh Web stránek, návrh struktury a zadávání výukových jednotek, návrh
testovací části.
c. Výběr e- learningového systému, návrh naplňování Web stránek, výběr redakčního
systému, výběr rezervačního systému- P. Fulín, R. Sünderhauf.
d. Analýza dostupných materiálů na ČSJ a v dalších zdrojích
e. Návrh řešení sekce Námořního jachtingu- D. Vodička.
f. Příprava scénářů natáčení technik jízd v různých režimech- L. Brádler, R.
Sünderhauf, O. Čepelák
i. Námořní jachting- Melges, natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od
Petra Pefiho Fialy
ii. Třída Fireball- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Jakuba
Nápravníka ( v jednání)
iii. Třída Feva- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Milana Hájka (
v jednání)
iv. Třída RS 700- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Davida Křížka,
či Adama Plhoně ( v jednání)

Zapsal: Zdeněk Sünderhauf

V Praze dne 18. 5. 2017

Přehled práce PR březen a duben 2017
1) Závody a akce propagovány v médiích:
ForBoat
První závody v Praze
Mallorka
Hyeres
Garda – závody různých tříd
Eurocupy třídy RS Feva
Velikonoční regata
Česká jachtařská liga + Jachtařský festival
FD v Rakousku
První závody Českých pohárů různých tříd
Závody Milana Koláčka
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2) Jachtař roku 2017 – stále probíhá výběr sálu (Radnice Prahy 4 se ukázala jako malá a
nevhodná), výběr kapely a zajištění financování akce s Martinem Dvořákem a Hankou
Kohoutovou.
3) Jednání s potenciálními sponzory
Byl rozeslán mailing ve spolupráci s Pavlem Winklerem na 1802 adres, sledujeme, kdo si email přečetl, kdo si otevřel prezentaci (report v příloze), obvoláváme, snažíme se domlouvat
případné schůzky.
Byla uzavřena smlouva s firmou MARINE o zapůjčení člunů na různé akce v letošním roce.
Probíhají jednání s firmou KWS a Magic Marine ohledně dodání oblečení pro reprezentaci.
4) Výstava For Boat – díky barterové spolupráci s pořadatelem - (plocha a stánek zdarma,
vstupenky pro členy ČSJ zdarma), proběhla úspěšná prezentace jachtingu na výstavě For
Boat. S pořadatelem výstavy je předběžně domluvena stejná spolupráce i na příští rok s
možností instalování bazénu, který zapůjčí APL.
5) Zpráva PR za rok 2016 byla přednesena na Konferenci ČSJ
6) Trička pro účastníky MČR, MS a ME, HZS a rozhodčí – vybíráme a postupně zajišťujeme trička, tak
aby byla připravená pro dané akce a potřeby HZS a KR.
7) Byla domluvena prezentace jachtingu na MOVE FESTU – sportovním festivalu pro děti v Praze na
Kampě, který se uskuteční 21. května. Prezentaci zajistí klub OYC.
5. 5. 2017 Eva Skořepová

Plán práce na květen a červen 2017
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
5.-12.5. ME Finn Marseille
6.-13.5. ME RS:X Marseille
6.-8. 5. Pálavská regata
23.-27.5. Delta Lloyd Regatta Medemblik
17.-25.6. Kielerwoche
17.-18.6. Česká jachtařská liga Brno
24.-29.6. LODM Brno
Další závody Českých pohárů různých tříd
4.-25.6. La Solitaire Le Figaro – Milan Koláček
2) Cesty – fotografie, videa, rozhovory, reportáže:
- Pálavská regata (6.-8. 5. Nové Mlýny)
- La Solitaire Le Figaro (12.-18.6. Concarneau)
- LODM (24.-29.6. Brno)
3) Jachtař roku 2017 – definitivní výběr sálu, dokončení programu, zahájení prodeje vstupenek
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4) Jednání s potenciálními sponzory – obvolávání potencionálních sponzorů, další mailing, schůzky
5) Trička – kompletní zajištění triček a oblečení na MČR, ME, MS, reprezentaci, HZS a KR.

5. 5. 2017 Eva Skořepová

Zápis ze schůze SÚ ČSJ
Datum konání: 16. 5. 2017
Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, Antonín Mrzílek, Tomáš Klíma
Omluveni: David Křížek
Host: Tomáš Musil
Program:
1. Zařazení trenéra Bic Techno – výhled (od kdy?)
Shodli jsme se, že zatím není dostatek finančních prostředků na trenéra této LT, do budoucna
projrvil zájem Karel Lavický. Je nutné, aby zástupci LT dali podnět, více komunikovali,
podali informace o stavu a vývoji v LT (počet dětí, závodů, klubů podporujících tuto LT atd.),
dále aby navrhli spolupráci, případně trenéra II. třídy.
2. Směrnice o přidělování lodí Laser - žádná neexistuje - viz rozhodnutí (Bára
Košťálová).
Dohodlo se, že Směrnici pro přidělování lodí Laser, resp. její návrh, vypracuje hlavní trenér
M.Maier.
3. Přijetí Kačky Švíkové do SCM - email Mufa a přidělení lodí (Bára Švíková, Klára
Himmelová, Michal Koštýř)???
Trenér SPS -T. Mrzílek doporučuje zařazení Kačky Švíkové do SCM, současně podal
informaci, že v polovině roku 2017 budou končit v SPS Klára Himmelová (2002), Bára
Švíková (2004), Jirka Himmel (2003) všichni zájem o Laser. V současné době máme dva
volné Lasery, které bychom mohli zapůjčit Báře Švíkové a Kláře Himmelové. Zájem o
spolupráci a zapůjčení lodi u Michala Koštýře nadále trvá, problém je však jeho zájem o
spolupráci s týmem, účasti na závodech v této LT, neustále střídá LT a nevyjádřil se jasně k
Plánu SCM. Shodli jsme se, že po polovině roku rozhodneme o případném zařazení některých
talentů do SCM. V SPS budou dále končit Anna Teubnerová (2003), Lukáš Wehrenberg
(2002), Tomáš Mlejnek (2002), Petr Hála (2002), kteří zatím nejsou úplně rozhodnuti o
budoucí třídě.
4. Přijímání talentovaných dětí do SCM dříve, než v 15 letech a také v průběhu sezóny,
nikoli jen na konci
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Shodli jsme se, že je nutné upravit směrnici C17 pro zařazování a vyřazování členů SCM v
polovině sezóny, a to na základě komplexního hodnocení současných členů SCM (jejich
aktivity, výsledků, přístupu k tréninkové a závodní činnosti). Přijetí nových členů na základě
návrhu trenérů s přihlédnutím k výsledkové historii a vhodného somatotypu mladého jachtaře,
jasného přijetí Plánu SCM pro danou sezónu (ve spojení s tím, možné zapůjčení lodi na
omezené období, resp. specifikované období). U mladších 15ti let je nutný souhlas a písemné
vyjádření rodičů.
5. NOZ - nominační závody u RD, RDJ, SCM - s tím související Nominace ME, MS,
Výběr na OH.
Předseda KVS Tomáš Musil předložil návrh Nominačních pravidel ČSJ na ME a MS
ostatních tříd, a shodli jsme se, že nejdéle na červnovém zasedání VV je nutné schválit finální
verzi tohoto dokumentu, stejně tak úpravu směrnice C17, aby mohla být tato pravidla účinná
již na rok 2018
2
6. Nová Pravidla trenérům SÚ na Období 2017-2020.
Dohodlo se, že Hlavní trenér M. Maier zajistí potřebný počet Pravidel na Svazu a trenéři si je
převezmou.
7. Repre oblečení Magic Marine.
M. Maier informoval, že firma M-Brands – hlavní výrobce oblečení Magic Marine, resp.
jejich pověřená osoba na tuto problematiku nereaguje na emaily, takže nevíme, zdali zájem ze
strany výrobce trvá. Vzhledem k současné situaci ve financování sportovních svazů není
zatím jasné, zdali v této kapitole bude dostatek prostředků na realizaci tohoto záměru.
8. Nový vlek 1500 kg pro Laser Tým.
Všichni vzali na vědomí informaci trenéra SCM Laser M. Smolaře o potřebě a nutnosti
vybavit do budoucna tým novým vlekem dimenzovaným na transport motorového člunu VSR
a 4 lodí Laser s příslušenstvím. Dohodlo se, že je nutné podstoupit tento požadavek VV a dát
jej do plánu investic na rok 2018 a tým od příští sezóny takto vybavit.
9. Člun VSR 5,4 ponechat již týmu stabilně pro dva kouče (člun ČSJ + člun Michal
Smolař)
Všichni se shodli, že člun je možné do budoucna týmu Laser ponechat, neboť Svaz má v
reservě ještě jeden motorový člun.
10. Rozdělování financí v KM - podpora LT ???
Všichni se shodli, že je nanejvýš nutné, aby se komunikace předsedy KM (V. Novotného) s
ostatními členy v komisi výrazně zlepšila, neboť v rámci rozhodování o podpoře LT není
přípustné, aby předseda rozhodoval sám bez vědomí ostatních. Současně je nutné, aby KM
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předložila jasný a zřetelný Plán podpory. Více jsme tuto problematiku neřešili vzhledem k
nepřítomnosti V. Novotného. Tonda Mrzílek otevřel téma podporovaných LT a upozornil na
to, že kromě podporovaných LT svazovým trenérem, jsou pro mládež vhodné též méně
podporované LT RSF, C, a orientace na směr Q-420-470, zvláště v kategorii ženy je v
současné době menší konkurence, díky navýšení počtu lodí na OH.
11. Účast Johany Rozlivkové (spolu s Davidem Křížkem) na MSJ ISAF v Číně a její
podpora.
Shodli jsme se, že podpora Johany Rozlivkové je důležitá ve smyslu jejího profesního růstu a
že její účast spolu s Davidem Křížkem na MSJ ISAF v Číně je žádoucí. Vzhledem k finanční
rezervě KVS doporučujeme podporu na tuto akci ve výši 50 tisíc Kč.
12. Podpora a navázání spolupráce s FTVS UK a doporučení Johaně pro studium (ve
spolupráci s VV ČSJ)!!!
M. Smolař podal informaci o jasném záměru Johany Rozlivkové usilovat o přijetí ke studiu na
FTVS UK – obor trenérství. V této souvislosti je na podzim tohoto roku předjednána návštěva
fakulty ke konzultaci o otevření této specializace a je nutná podpora ze strany VV ČSJ. Shodli
jsme se, že studium Johany je pro další zkvalitnění trenérského kádru ČSJ velmi žádoucí.
Tonda Mrzílek
3
informoval, že s FTVS v minulosti na této problematice (vzdělávání trenérů) úzce
spolupracoval a v této souvislosti má připravenou osnovu studijního plánu. Viz příloha.
13. Spolupráce se zahraničním trenérem - kolik peněz a jak účtovat?
Předseda KVS T. Musil podal informaci, že tyto prostředky jsou ve výši 40 tis. Kč na každého
trenéra (SpS, SCM) připraveny a na základě účetních dokladů ze strany zahr. trenéra budou
proplaceny. Tonda informoval, že ze strany zahraničního kouče žádnou fakturu nedostává.
Současně nás T. Musil informoval o možnosti další finanční podpory pro každý jednotlivý
tým (SpS, SCM) ve výši až 150 tis. Kč, které mohou být použity na soustředění týmu v
průběhu letošní sezóny. Každý trenér předloží záměr a rozpočet této akce.
14. Nominace na MSJ ISAF (Čína)
Trenér SCM Laser Michal Smolař informoval o absolvovaných NOZ (nominační závody),
které mezi sebou jeli Lucie Keblová a Bára Košťálová, jednalo se o EC Hyerés a MSJ L4,7
Murcia. Oba závody zajela výrazně lépe Lucie Keblová, která se tím nominovala na ISAF v
Lar. V případě nominace chlapců byl jediným kandidátem Ben Přikryl, který byl automaticky
na základě dosavadních výsledků nominován na ISAF v Lar.
Trenér SCM 29er David Křížek nominoval posádku Mareček+Svoboda, která dosahuje
nejkvalitnějších výsledků z této skupiny. Dívčí posádka nebyla nominována.
Na MSJ ISAF byl nominován v roli trenéra David Křížek, na funkci vedoucího výpravy
navrhl Michal Smolař asistentku trenéra SCM Laser Johanu Rozlivkovou, aby ve spolupráci s
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Davidem, který má s touto regatou značné zkušenosti, mohla získat nové znalosti z takto
významné regaty.
Všichni souhlasí s nominací na tuto regatu.
V Jilemnici, dne 17. 5. 2017

Zápis provedl
Michal Smolař

