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Po třech týdnech doma, jsme se v půlce března vrátili do Cadizu, kde jsme zanechali komplet vybavení, aby
jsme pokračovali v tréninku a přípravě na první závod sezony.

Přivítalo nás zde opět nádherné počasí, střední vítr a příjemná atmosféra. Španělsko začalo rozvolňovat 
opatření a bylo to hned znát. Sedmidenního soustředění se zůčastnilo 6 závodníků SCM a SpS a bylo 
zaměřené převážně na starty, akceleraci, pumpování a rychlost.

Po tomto týdnu jsme se přesunuli do Santa Pola, kde jsme absolvovali kratší soustředění a přípravu na 
závod mistrovství Španělska. Den před závodem proběhlo důkladné proměření a kontrola vybavení. I když 
bylo vše volnější, v klubu panovaly ty nejpřísnější opatření, včetně nošení roušek. Ty se směly odkládat jen 
těsně před vyplutím. Vše bylo důkladně kontrolováno a hrozila značná bodová penalizace za nedodržení 
opatření. Organizátoři si nemohli dovolit negativní reklamu.

Na první závod sezony nám přiletěli ještě dva další závodníci a tak jsme mohli obsadit tři věkové kategorie.



Mistrovství Španělska se jelo v termínu 31.3. - 3.4. 2021 a bylo vypsáno pro třídu Techno 293 a IQFoil 
Junior. Během 4 dní foukal převážně silnější vítr, který poslední den zeslábl. Podařilo se odjet celkem 10 
rozjížďěk a naši závodníci se rozhodně neztratili.

David Drda se celou dobu držel a nakonec také skončil na 4. místě celkově v kategorii U17. Tibor Nevelöš 
dojel v chlapcích díky skvělému závěru na 7. místě a Radim Hasman na 13. místě.

Naše mladé dívky kategorii U17 zcela ovládly. Vyhrála Nela Sadílková (celkově 6. místo), Kristýna 
Chalupníková byla druhá (celkově 7. místo), na čtvrtém místě skončila Kristýna Piňosová a na šestém pak 
Markéta Štěpánková. Naše mladá naděje Alexandra Lojínová přidala v kategorii U15 dívky bronzovou 
medaili.

Většina závodníkú SCM a SpS má k dnešnímu datu najeto přes 30 dní v kvalitních podmínkách na moři.

V dubnu je naplánovaná individuální příprava jak na vodě tak na suchu. Závodníci budou trénovat převážně
na iQFoilu a nadále zlepšovat fyzickou kondici, kterou má nově na starosti Johanka Nápravníková 
Kořanová.

Další jarní program se upřesňuje a bude záviset na aktuální situaci. Naštěstí jsme všichni mistři v 
improvizaci.



Výsledky závodu mistrovství Španělska

U15 ( 31 závodníků )

dívky

3. místo Alexandra Lojínová (7. místo celkově)

U17 ( 53 závodníků

chlapci

4. místo David Drda (4. místo celkově)

7. místo Tibor Nevelöš (10. místo celkově)

13. místo Radim Hasman (18. místo celkově)

dívky

1. místo Nela Sadílková ( 6. místo celkově)

2. místo Kristýna Chalupníková ( 7. místo celkově)

4. místo Kristýna Piňosová (12. místo celkově)

6. místo Markéta Štěpánková ( 20. místo celkově)

                  

                   



                  Volný den do odletu jsme využili k návštěvě muzea Volvo Ocean Race v Alicante.


