
 
Pravidelná měsíční zpráva za květen 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 2.6.2020

Na začátku května dotrénovali závodníci Sportovního centra mládeže ještě na Nechranicích a následně se 
přesunuli na Lipenskou přehradu do kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví, kde proběhly další dvě 
soustředění. Akce byly vždy vydařené, za účasti 8-10 posádek, tedy 16-20 závodníků. To už je na jednoho 
trenéra velmi početná skupina, ale díky dobré disciplíně a nasazení závodníků se vše dobře zvládlo. Akcí se 
opět zúčastnily naše reprezentantky 49erFX, Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová. Ty byly velkým 
přínosem pro naši skupinu a zároveň vzorem pro nové naděje. Hned několik členů SCM mělo možnost si 
vyzkoušet jízdu na 49erFX.

Koncem května se celá skupina přesunula na Nové Mlýny, kde se jel první domácí závod sezóny. Po 
pátečním tréninku bylo v sobotu odstartováno. Odjelo se celkem 5 rozjížděk ve středním větru. Flotile 29er 
naprosto dominovala posádka Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří vyhráli 4 rozjížďky. Také druhý den v silnějším 



větru si vedli skvěle a vyhráli další dvě rozjížďky. Znamenalo to pro ně naprosto jednoznačné vítězství před 
posádkou Michal a Lukáš Krsičkovi. Na 3. místě skončili Šimon Jurečka a Petr Košťál.

Velká cena YC Dyje - Nové Mlýny - 10 lodí
1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1,1,3,1,1,1,1,DNS - 6b
2. M. Krsička / L. Krsička - 3,2,2,4,2,3,2,1 - 12b
3. Š. Jurečka / P. Košťál - 2,3,1,3,3,6,3,5 - 15b

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. M. Krsička / L. Krsička - 1.186 bodů
2. A. Justová / B. Šabatová - 976 bodů
3. L. Košatová / A. Košťálová - 893 bodů

SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.058 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 860 bodů
3. L. Dadák / J. Viščor - 686 bodů

29er - 
Soustředění 
na Lipně  



Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka má odtrénováno 49 dnů na vodě. Stále pracují na zlepšování techniky. 
Mají velmi dobrou práci s trimem. 

Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka je opět kvůli maturitám rozdělená. Kormidelník trénuje a závodí s 
Petrem Košťálem.

A. Justová / B. Šabatová - Kosatnice se zlepšila a posádka tak začíná podávat lepší výkony i v občasném 
silnějším větru.

L. Košatová / A. Košťálová - Posádka má snahu a nasazení, ale občas nevyrovnané výsledky. Dokáží 
předvést velmi dobré výkony, ale následně ztratit už na startu.

J. Čermák / P. Košťál - Kormidelník se připravuje na maturitu a přijímací zkoušky. Náš nejlepší kosatník 
jezdí a trénuje v posádce se Šimonem Jurečkou.

Na základě výsledků, přístupu a nasazení bych touto cestou rád navrhl přeřazení posádky Tibor 
Nevelöš a Adam Nevelöš do podporované skupiny SCM A.

Sportovní centrum mládeže se přesunulo zpět na Lipno do Černé v Pošumaví, kde bude pokračovat 
příprava.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


