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Prvý týždeň v mesiaci sa časť SCM pripravovala na nadchádzajúci vrchol sezóny v Kieli. Tri posádky
sa zúčastnili Young Europeans regaty, ktorá mala slúžiť na zoznámenie sa s poveternostnými
podmienkami v Kieli, kde ani jedna posádka ešte nejazdila, a po dlhšom čase na českých vodách
obnoviť návyky jazdy vo väčšom poli. Výsledky a výkony posádok považujem za úspešné (63 lodí):

7. Dadák/Viščor
16. Kraus/Baštář
37. Viščorová/Šlechtická

Po krátkej pauze čakal team najväčší EuroCup Kieler Woche. Predchádzal mu len jeden deň
tréningu a nasledovali 2 dni kvalifikácie a 2 dni finálových rozjázd.

Najväčší problém robil posádkam paradoxne offshore vietor s veľkými zmenami. Je pre nich náročné
reagovať na zmeny a zároveň si udržať kontrolu nad poľom. Napriek tomu dokázali v kvalifikačnej
časti podať veľmi dobré výsledky. Pole sa takmer identicky zhodovalo s účastníkmi nadchádzajúceho
ME v Dánsku, s podobnými podmienkami.

Výsledky Kieler Woche:
16. Dadák/Viščor (zlatá)
37. Nevelöš/Nevelöš (5. miesto strieborná)
40. Kraus/Baštář (8. miesto strieborná)
78. Bauerová/Holá (bronzová)

Po Kieler Woche sa celý team (5 posádok) premiestnil do dánskeho Rungstedu a pripravoval sa na
ME. Tréningové jednotky boli krátke, zamerané na štarty a speed testy, jazdu v prúde, a prípravu
lodí.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Dan s Lukášom podali na Yes Regatte aj Kieler Woche skvelý výkon, o ktorom
svedčí ich konzistentnosť v dňoch kvalifikácie. Podarilo sa im využiť znalosti o mieste z prípravnej
regaty a pospájať všetky časti skladačky potrebné na TOP 10 výkony. V silnejšom vetre patria medzi
najrýchlejšie posádky v poli. Základom pre udržanie výkonu bude fokus na detaily a orientácia na
veci, ktoré majú pod kontrolou a vedia ich vo výkone ovplyvniť.

Viščorová/Šlechtická - Nela a Katy podávali na YES Regate solídne výsledky. V striebornej skupine
dominovali aj vo vetre nad 20 uzlov, cítiť teda výrazné zlepšenie. Koncom mesiaca nadviazali
spoluprácu s Mariánom Jelínkom, aby naďalej pod odborným dohľadom pracovali na svojej
komunikácii. Najdôležitejším aspektom je pre ne dobrý štart, nakoľko po ňom funguje aj komunikácia
a riešenie krízových situácií. Ich technika sa stále zlepšuje. Kieler Woche vynechali kvôli školským
povinnostiam.



Bauerová/Holá - Marky a Majda absolvovali svoj prvý veľký pretek sezóny. Je u nich cítiť málo hodín
na vode, ktoré im unikli kvôli škole. Najväčším problémom pre ne boli štarty, ktoré ale postupne
zlepšili a cítili sa v nich istejšie. Majú problém orientovať sa vo veľkom poli a robiť odpovedajúce
taktické rozhodnutia, čo ich stojí miesta. Je dôležité, aby prišli na spôsob, akým sa udržia stále
prítomné a orientované v poli.

Kraus/Baštář - Lukáš a Ondra zaznamenávajú rýchly pokrok. Sú odhodlaní a ochotní skúšať nové
veci. Veľmi rýchlo vedia nové veci implementovať a nájsť spôsob, ktorý im vyhovuje. Neustále
zlepšujú relevantnú komunikáciu na lodi a premieta sa to do ich lepšej orientácie v poli. Stále je nutné
aby získali väčšiu istotu v silnom vetre. Spolupráca je bezproblémová.

Nevelöš/Nevelöš - Tibor a Adam absolvovali svoj prvý veľký pretek na 29eri po dlhej dobe. Tiež to
pre nich bola prvá skúsenosť v Kieli, kde je offshore vietor veľmi špecifický. Na začiatku nemali
dostatočnú kontrolu poľa, ale postupne sa začali orientovať a robili správne taktické rozhodnutia. Ich
výsadou sú dobré štarty a rýchlosť a kontrola lode. Treba ďalej pracovať na komunikácii v rámci
posádky a dbať na tímovú prácu.



Vypracovala: Dominika Vaďurová


