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Ve dnech 10. - 11. 10. se v Malcesine konal italský pohár ZONALE TECHNO 293, na který navazovalo 
plánované foilové soustředění pod vedením Steve Allena, který je několikanásobným mistrem světa ve 
windsurfingu a mistrem světa ve formuli foil 2019.

Závodu Zonale Techno 293 se zůčastnilo 10 českých závodníků. První den se odjely 4 rozjížďky za středního 
větru. V neděli přišel silný Peler, severní vítr, a museli jsme čekat až se trochu zklidní. Nakonec se podařily 
odjet další dvě rozjížďky v dešti, zimě a nárazovém větru 10-13 m/s.

Nejlépe si v závodě vedl David Drda, který obsadil 2. místo celkově. Kristýna Chalupníková byla  nejlepší 
mezi dívkama U17 a 3. celkově.

Alexandra Lojínová vyhrála mezi dívkama U15 a byla 3. celkově v U15.

Výsledky celkem ( 26 prken)

1.  Michele Marchei ITA U17

2.  David Drda  U17

3.  Kristýna Chalupníková  U17

4.  Adam Nevelöš U17

6.  Nela Sadílková U17 

8.  Kristýna Piňosová U17

11. Markéta Štěpánková U17

13. Alexandra Lojínová U15

17. Radim Hasman U17

19. Štěpánka Matoušková U17

21. Šimon Skřepek U15



Týdenního soustředí se Steve Allenem se zúčastnilo celkem 14 mladých nadějných foilistů. Během týdne 
jsme byli rozděleni do 2 skupin a trénovali hlavně manévry, rychlost a starty - vše, co je na foilu důležité. 
Steve Allen jezdil společně se závodníky na prkně a vše jim názorně ukazoval ihned  na vodě. Druhá 
skupina pak trénovala na trati slalom a course. Obě skupiny se během jednoho tréninkového bloku 
vystřídaly. Celý týden jsme jezdili dopoledne i odpoledne. Na břehu pak probíhala diskuze ohledně ladění a
trimu foilů a plachet.

Závěr ze soustředění a manuál na iQFoil zpracoval Kuba Zíma, za což mu děkuji. Máme do budoucna z čeho
vycházet a na co navazovat. Manuál je k dispozici zde: iQFoil manuál

https://docs.google.com/document/d/1k3P3t1tjdOUDxdZU99QGq73lefqSP2J8Z7Rhcx0Z5CE/edit


Další plán bylo odjet na týden domu a vrátit se na závod TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING 
EVENT 2020, který se konal místo zrušeného MS. Nakonec jsme po dohodě se závodníky zůstali i tento 
týden trénovat. Druhého soustředění, ve kterém jsme střídali Techno 293 a foil, se zůčastnilo 6 závodníků. 
Bohužel, vinou zranění jsme zůstali v pěti. Program každého dne byla dopoledne škola a odpolední delší 
trénink. Jedno odpoledne jsme se jeli podívat na iQFoilový závod do Campione, kterého se zúčastnila celá 
světová špička ( i tento závod se jel místo zrušeného MS). Fandili jsme samozřejmě Kačce Švíkové a 
pozorovali nejlepší světové závodníky při akci.O víkendu se na Gardu vrátili další členové SpS a SCM a začali
jsme přípravu na náš nejdůležitější závod sezony.

TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING EVENT 2020 se odjel v termínu 28.-30.10. Celkem se závodu 
zúčastnilo 74 závodníků, z toho 9 z Česka. Závodníci byly rozděleni do třech skupin U15, U17 a Techno+. 
Odjelo se 7 rozjížděk a nejlépe z našich se umístil Tibor Nevelöš, který vyhrál kategorii U15. Nicol Říčanová 
obsadila 3. místo a Alexandra Lojínová 4. místo v U15 dívky.

V U17 chlapci bral David Drda bronz a bednu zcela ovládly naše windsurferky. Zlato si domů odvezla 
Kristýna Chalupníková a stříbro Kristýna Piňosová.
Celkem jsme domů přivezli 5 medailí. Škoda, že závod nebyl MS. Byli jsme na bedně ve všech kategoriích. 
Bohužel, někteří naši nadějní závodníci musí příští rok přejít do vyšší kategorie nebo na iQFoil. 

Výsledky :
U15 chlapci
1. Tibor Nevelöš CZE
2. Milea Andrea ITA
3. Barletta Luca ITA

U15 dívky
1. Vitali Guilia ITA
2  Rudowicz Maria POL
3. Nicol Říčanová CZE

U17 chlapci
1. Pilloni Federico ITA
2. Graciotti Alessandro ITA
3. David Drda CZ

U17 dívky
1. Kristýna Chalupníková CZ
2. Kristýna Piňosová CZE
3. Orandi Linda ITA





O víkendu 31. 10. se jel na Gardě první závod nové juniorské foilové třídy Techno Wind Foil 130. Je to 
jeden z foilů, o kterém se uvažuje jako o nové juniorském třídě. Naši reprezentanti měli možnost si ho 
vyzkoušet a zůčastnit se prvních závodů. Při něm se pak rozhodně neztratili a bylo vidět, že trénink na 
Gardě jim hodně pomohl.
Kategorii U16 dívky vyhrála Nicol Říčanová, třetí místo získala Alexandra Lojínová. Mezi kluky byl v 
kategorii U16 Tibor Nevelöš čtvrtý. V kategorii Over 16 patří  2. místo Kristýně Piňosové a David Drda byl 
mezi chlapci na 5. místě.

Výsledky:

U16
4.  Tibor Nevelöš
6.  Nicol Říčanová
10. Alexandra Lojínová

Over 16
5.  David Drda
8.  Kristýna Piňosová
11. Adam Nevelöš
17. Kristýna Chalupníková
29. Radim Hasman

Bohužel situace se v Evropě nadále zhoršuje, proto jsme se rozhodli do konce roku věnovat už jen fyzické 
přípravě a na vodu chceme znova na přelomu ledna a února 2021 pravděpodobně v Cadizu.


