
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za Srpen 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 22.9.2020 
 

• Dziwnow trénink 2.8.-8.8. LAR 
o Účast Klára Himmelová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Andrew Lawson, Zdeněk Vysloužil. 
o Během týdne byly podmínky od slabého větru 2m/s až po silnější 8m/s. 
o Trénink byl zaměřen na závodní přípravu, střídání mnoha startů a delších rozjížděk. 
o V Dziwnowe jsme nechávali vlek s loděmi do dalšího soustředění včetně Evropského 

poháru, které probíhalo od 12.-19.8. 

• Dziwnow trénink+ závod EC Dzownow 12.-19.8. Lar+ Las 
o Účast Klára Himmelová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Andrew Lawson, Zdeněk Vysloužil, Mikuláš 

Vaszi, Vítězslav Moučka, Benjamin Přikryl, Michal Halouzka. 
o V této době se v lokalitě již vyskytovalo mnoho zahraničních závodníků. V tréninku jsme se 

připojovali na mnoho tréninkový rozjížděk. 
o První den tréninku foukal vítr z moře okolo 7m/s, další dny včetně závodu vítr zeslábl na 2-4 

m/s. 
o Trénink na vodě byl již kratší z důvodů blížících se závodů (90-120 min). 
o Závody doprovázel velmi slabý vítr. Největší slabinou téměř vše závodníků byly špatné starty 

a taktika po startech. Naopak velké zlepšení bylo vidět u všech v rychlosti lodi (s porovnáním 
v loňském roce). 

o Výsledky: http://2020.sailingnet.pl/europa-cup/results.html 

• Lipno trénink + MČR Laser Radiál 24.-30.8. 
o Účast Klára Himmelová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Andrew Lawson, Zdeněk Vysloužil, Alessia 

Palanti. 
o Po zkušenostech z Polska byl trénink zaměřen jen na starty krátké rozjížďky. 
o První dva dny foukal slabší vítr okolo 3-4m/s, třetí den foukal naopak extrémně silný vítr 

13m/s- 17 m/s. V tomto větru byla vidět vyježděnost Alessie v těchto podmínkách. Ohledně 
rychlosti se nedá říct, že by jí Klára nebo Jiří Vacula nestačili, ale více se převraceli. Naopak 
čtvrtý den tréninku foukal vítr okolo 5m/s. V těchto podmínkách byla naopak vidět 
zkušenost českých závodníků, kdy byli lepší. 

http://2020.sailingnet.pl/europa-cup/results.html


 
 

 
 

 

o Závod probíhal 3 dny a doprovázel ho velmi slabý vítr na hraně možnosti závodit. Podmínky 
při závodě byly opravdu složité. 

o Ve slabším poli nebyly starty již takový problém, ale stále u některých přetrvával. Naopak se 
zde projevily taktické slabiny v jízdě po větru. Kurzy na boji vůči poli atd. 

o Výsledky:  https://www.sailing.cz/vysledky/201331 
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