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Hlavní body  

○ opakované MČR v Černé v Pošumaví 

○ Mistrovství Polska - Dziwnow 

○ pohárový závod Nechranice 

MČR - Lipno 
Na Lipně se o víkendu 7.-8.9.2019 odehrál úspěšný druhý pokus MČR. Pro členy 

SpS to byla první společná akce bez přítomnosti bývalého trenéra 

reprezentace Antonína Mrzílka. Odjelo se 6 kvalitních rozjížděk a byly uděleny 

tituly mistrů ČR. 

https://www.sailing.cz/vysledky/191326 
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Mistrovství Polska - Dziwnow 
Po MČR na Lipně se většina SpS přesunula rovnou do polského Dziwnowa na 

MMPOL. Trénink začínal 11.10. a byl naplánovaný na 2 dny, 13.10. již začalo 

uváděné mistrovství. Během tréninku, kterého se zúčastnilo 15 členů SpS nám 

foukal střední vítr s kombinací příjemných baltských vln. V pátek 13.10. foukal 

silný vítr s kombinací nebezpečných vln, které bránili výjezdu z kanálu na moře. 

Organizátoři tedy poslali závodní pole na okruh Bravo, které bylo na jezeře 

před městem Kamien Pomorski. Následující den, poslední kvalifikační, se již 

závodilo na moři ve středním větru. Některým závodníkům však podmínky na 

moři vyhovovali méně než ty, na které jsou zvyklí z Čech. Znemožnili si tak 

postup do zlaté, někteří do stříbrné skupiny. Poslední den se jezdilo opět na 

moři za poměrně silného větru s velkými vlnami.  

Závod v Dziwnowě byl prvním nominačním závodem pro účast na MS a ME v 

příštím roce. Zároveň to byla i první společná zahraniční akce. Hodnotím ji jako 

přínosnou pro všechny zúčastněné - byly to opravdu zkušenostmi nabíjející dny 

na vodě.  

Pro mne byla akce v Dziwnowě zásadní zkušeností a poznáním toho, jak 

doposud sportovní středisko fungovalo. Dala jsem si za cíl nastavit pro členy 

SpS jednoduchá pravidla, která budou usnadňovat naši komunikaci při 

plánování dalších akcí. Zároveň to byla příležitost vidět celé družstvo 

pohromadě na tréninku při klasických mořských podmínkách a velice mi to 

pomohlo i ve vizi k tvoření tréninkového a závodního plánu na příští sezónu.  

 

Pohárový závod - Nechranice 
O víkendu 21.-22.9.2019 na Nechranicích odstartoval poslední Český pohár. 

Bohužel se kvůli nedostatku větru odjely pouze dvě rozjížďky, tudíž byl závod 

ohodnocen koeficientem 2. Celkově je letos pohár počítán pouze ze 4 

závodů. 

 

 

 

Na závěr bych chtěla poděkovat Tondovi Mrzílkovi za příjemně strávených 

společných 8 dní na vodě během srpna. Tonda mi předal spoustu cenných 

rad, typů a triků a velice dobře se mi s ním spolupracovalo. Pokaždé, když jsem 

se na Tondu s čímkoliv obrátila, byl velmi ochotný.  

 

Poslední dík patří Martinovi Žižkovi a Petru Přikrylovi za poskytnutí svých člunů a 

pomoci při tréninku i závodě v Dziwnowě. Díky patří také Michalovi Lojkovi za 

krásné fotky! 

počet lodí 271. 

Gold  
Adam Jaroš 29. 

 

Silver 
Ondřej Šindelka 75. 

Lukáš Kraus 79. 
Kristýna Flosmanová 81. 

Zuzana Tlapáková 102. 

Jeremiáš Přikryl 124. 

 

Bronz 

Linda Dokoupilová 150. 

Vojtěch Tlapák 153. 

Adéla Rabasová 163. 

Barbora Valenová 167. 

Beáta Dokoupilová 183. 

Jindřich Kaláb 191. 

 

Emerald 

Matyáš Ráža 210. 

František Burda 212. 

Karolína Lojková 220. 
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