
Jirka Halouzka - hodnocení spolupráce s Ianem 29. 3. – 6. 4. 2018 

4 dny trénink a 5 dní závod 

Ještě před začátkem tréninku nám Ian poslal videa s komentářem z prvního tréninkového bloku, která 
nám vše zopakovala. 

Trénink byl zaměřen na předstartovní manévry, start a rychlost na stoupačku. Z důvodu rozdělení do 
tří skupin a opakovaného startování musel Ian zůstat celý závod v oblasti startu a brány. Velké 
množství startu ale naopak pomohlo k testování nově nabytých dovedností. Všechny starty Ian 
natáčel a po závodě jsme je detailně rozebrali. Spolupráci s Ianem považuji za velmi přínosnou a budu 
v ní pokračovat.   

S pozdravem Jirka 

 

 

Jakub Halouzka: Hodnocení spolupráce s Ianem Clinganem v 2. bloku 29.3-6.4. 

na Mallorce. 

 

V tréninku jsme jsme navázali na předchozí blok zejména tréninkem techniky předstartovních 

manévrů. Dále jsme se zabývali jiz v menší míře tréninkem správné techniky sjíždění vln na zaďáka a 

také jsme dělali několik speed testů. 

Ian k tréninku přistupuje analiticky, tudíž celý komplexní jachting se snaží rozdělit na jednotlivé co 

nejmenší segmenty. Na těchto malých konkrétně popsaných oblastech (které nazývá process goal) se 

pak spolu snažíme pracovat.  

Ian se na Mallorce jenotlivě každého z nás zeptal jaký process goal bychom si chtěli stanovit na tuto 

regatu. Oblast která mi dělá nejvíce problémy a na které si myslím, že bych potřeboval nejvíce 

zapracovat je určitá část startů. Úplně konkrétně se jedná o technické provedení posledních cca 15 

vteřin do startu - tzn. ze stojící lodě proti větru co nejrychlejiším způsobem odpadnut a zároveň 

dosáhnout co nejrychleji maximální rychlosti. Samozřejmě pak je ještě rozdíl mezi tréninkem této 

dovednosti při ježdění samostatně a ve flotile lodí na reálném startu. 

Ian se tedy v mém případě téměř zcela zaměřil na pozorování této oblasti. Pokusil se každý start 

natočit a potom jsme ho buď po rozjížďce nebo na břehu probrali. Ukázal mi a okomentoval i nějaká 

videa provedení startů závodníků z první desítky.  

Jako jedno zajímavé plus bych také hodnotil, že již přímo při natáčení videa situaci komentoval a tím 

pádem byl ve stejné situaci a se stejným možnostmi jako já. Ukázal mi tak tím, že již v danou chvíli 

dokázel odhadnout jak se situace bude vyvíjet a tím pádem že jsem měl možnost situaci také lépe 

vyhodnotit a náležitě zareagovat. (Mám tím na mysli to, že nedošlo k vyhodnocování situace až poté 

co se ukáže jaký je výsledek aneb ,,po bitvě je každý generál") 

Shodou okolností měli ostatní process goal taky nějakým způsobem zaměřený na start a tak drtivou 

většinu času Ian strávil právě u startů. 

Myslím, že jsem se na tomto tréninku a závodě v oblasti startů značně posunul. Jelikož start hraje v 

celkovém výsledku velkou roli, myslím že jsem se díky zlepšení v této oblasti o nějaký kus zlepšil i v 

celkovém výsledku.  

 

S pozdravem   Jakub Halouzka 



Ben Přikryl: Hodnocení spolupráce s Ianem Clinganem v 2. bloku 29.3-6.4. na 

Mallorce. 
Spolupráce s Ianem Clinganem na regatě byla výborná. Jelikož jsme se všichni chtěli v tomto závodě 

zaměřit na starty, mohl se Ian plně věnovat našim požadavkům. Na startu nás natáčel, diskutoval s 

námi a dával nám užitečné rady jak si lépe najít prostor na startovní čáře. Na debreefingu nám ukázal 

všechna videa ze startu a ukázal nám naše chyby a vysvětlil, jak je odstranit. 

Celou spolupráci s Ianem hodnotíme kladně. 


