
 

 

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

říjen 

 
Říjen byl pro skupinu BIC Techno velice náročný. Na začátku měsíce jsme 

absolvovali velmi kvalitní trénink na Lago di Garda, který byl zakončený solidně 

obsazeným závodem v Malcesine. Po krátké pauze vyplněné školní docházkou 

následoval vrchol letošní sezony- ME BIC Techno v řecké Varkize.  

 

Akce v říjnu: 

6-11 soustředění Torbole, Lago di Garda, ITA (BIC a RS:X) 

12-14 Italský pohár, Malcesine, Lago di Garda, ITA (BIC a RS:X) 

19-28 ME BIC Techno, Varkiza, GRE (BIC) 

 

Soustředění v Torbole se celé skupině velice vydařilo. Podmínky přály na 

výbornou a dokázali jsme na vodě absolvovat dva tréninky každý den. Snažili jsme se 

doladit poslední detaily před přípravným závodem v Malcesine.  

 

 

 
 

 

 Závod v Malcesine byl posledním italským pohárovým závodem. Celkem se 

závodu zúčastnilo přes 200 dětí. Dorazilo i několik dalších zahraničních týmů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky Malcesine: Bic Techno U15 

 

Dívky: 2.místo- Kristýna Chalupníková 

  7.místo- Kristýna Piňosová 

 

Chlapci: 4. Adam Nevelöš 

    13. David Drda 

 

RS:X: 

 

Dívky: 4. Kateřina Švíková 

 

Chlapci: 11. Ondřej Miller 

 

 

 
 

 

 

ME Bic Techno 

 

V nemalé konkurenci zhruba 230 závodníků z 21 zemí se uskutečnilo celkem 11 

rozjížděk v průběhu 6 dní. Tento velmi dlouhý závod se odjel za extrémně různorodých 

povětrnostních podmínek. Především s nestálým větrem od břehu. Musím dodat, že pro 

většinu našeho mladého a zatím stále nezkušeného týmu se jednalo o první start na takto 

velkých závodech. Proto výsledky, kterých všichni naši závodníci a závodnice dosáhli, 

jsou dobrým příslibem do budoucna. Z českého pohledu byla nejpočetněji obsazena 

kategorie U15 dívky a U15 chlapci.  Kristýna Piňosová měla trochu nevyrovnané 

výsledky. Dokázala dát několik pěkných rozjížděk a několik naopak nepovedených. 

Celkově skončila na 22. místě.Nejlépe si s řeckými podmínkami poradila Kristýna 

Chalupníková, která jezdila jachtařsky velmi chytře a rychle. Většinu rozjížděk 

dojížděla v TOP 10 a dvakrát dokonce na pódiovém umístění. Výborně zvládala silný i 

slabý vítr a celkově vybojovala vynikající 6. místo! David Drda bohužel nedokázal 

jezdit stabilní výsledky. Především špatné výsledky ve slabém větru ho odsunuly na 37. 

místo. Naopak velmi vyrovnaně jezdil Adam Nevelöš. V konkurenci 70-ti závodníků 

jezdil stabilně v TOP 10 a dosáhl svého doposud nejvýraznějšího úspěchu, když obsadil 

celkové 10. místo!  

 

 



 

 

 

 

 

Pro všechny závodníky byl tento závod velkým přínosem a zkušeností. Každá 

rozjížďka a každý start v takto velkém a kvalitním závodním poli je k nezaplacení. 

Postupně se naši mladí závodníci učí kromě jachtařských a windsurfingových 

dovedností také samostatnosti a soběstačnosti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Skupinka Bic Techno má po  náročných závodech naplánované volno. Naopak skupinka 

RS:X se přesouvá na první zimní trénink do španělského Cadizu. První trénink 

proběhne 23.11.-2.12. 

 

 

 

 

Karel Lavický 
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