
Pravidelná měsíční zpráva za květen 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 12.6.2021

 Soustředění Velké Dářko
- termín 8.-9.5.2021
- soustředění bylo plánované jako nejzazší varianta, pokud se nepovede odjet žádný z 

naplánovaných kvalifikačních závodů
- vítr: 3 – 10 kt
- soustředění bylo rozděleno na 2 čás , první polovina byly rozjížďky, druhou polovinou bylo 

hodnocení závodníků trenéry
- na soustředění byl pozván i T. Mrzílek, se kterým jsme společně hodno li techniku jízdy, starty, 

znalost pravidel, tak ku atp. 
- výstupem z tohoto soustředění bylo 20 % váhy kvalifikace na ME / MS
- na Dářku také proběhla schůzka se zákonnými zástupci a byla představena logis ka ME a MS a 

tréninků před závody, předběžně byli nahlášeni team leadeři, jejich back up a řidiči, kteří na 
mistrovství dopraví lodě 

 Garda mee ng a trénink před ním
- termín: 15.5. - 23.5.
- účast: K. Lojková, B. Dokoupilová, T. Peterka, J. Klíma, F. Burda, L. Kraus, L. Dokoupilová, O. 

Klíma, J. Valenta, J. Tomeš, A. Rabasová, J. Čaganová, M. Ráža, L. Krč, J. Přikryl, J. Kříž, L. 
Dymáková

- vítr: 6 – 20 kt
- na tréninku před závodem jsme se spojili na několik společných rozjížděk s ostatními týmy 

(HUN, ITA, SUI, THA, GER, ESP,..)
- trénink techniky, manévrů, tak ky, starty, orientace na startovní čáře
- poslední kvalifikační závod pro ME / MS s váhou 80 %



- výsledky závodu (510 závodníků): 87. L. Kraus, 113. J. Tomeš, 132. J. Přikryl, 148. J. Valenta, 171.
L. Dokoupilová, 180. F. Burda, 193. J. Kříž, 208. L. Krč, 215. B. Dokoupilová, 245. T. Peterka, 322. 
O. Klíma, 350. J. Čaganová, 367. M. Ráža, 438. J. Klíma, 498. A. Rabasová (pro zdravotní 
komplikace 3 dny nezávodila)

 Přihlášení závodníků na ME a MS 

 Výběr a přihlášení team leaderů na ME a MS
- ME – Michal Lojka
- MS – Jan Kraus

 Finalizace logis ky na odjezd do Španělska
- cestu tam zajišťuje M. Krč, cestu zpět T. Ráža
- závodníci i trenérka a team leader le


