
 

 

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

 

červenec/srpen 2019 

 
  

 

 

Aktivity SCM: Soustředění RS:X Sopot, POL 30.6.-7.7. 

    ME Bic Techno Michmoret, ISR 13.-22.8. 

    

 

Vzhledem k účasti našich závodníků na vrcholné akci letošního roku- MS ISAF 

Youth v polské Gdyni bylo zapotřebí v této lokalitě trénovat. Po dohodě s polským 

týmem jsem se přidali k jejich soustředění. Po většinu času převládal západní a poměrně 

silný vítr. Dle mého názoru bylo nezbytné aby si závodníci před takto velkou akcí 

vyzkoušeli místní podmínky. Které, především při větru od břehu, jsou velmi 

specifické. Ondra během soustředění bojoval jak s náročnějšími podmínkami tak také 

sám se sebou. Kačka využila trénink na maximum a na závod byla dobře připravená. 

Samotné hodnocení závodu ponechám na trenérech, kteří byli na místě.  

 

ME Bic Techno- letošní ME se konalo v Izraeli. Podmínky jsou velmi 

specifické- horko, vlny a poměrně slabý vítr do 5m/s. Pro naše závodníky ne úplně 

ideální podmínky. Většina z nich s podmínkami trochu bojovala. Především ve starší 

kategorii U17 je konkurence již opravdu velká a naši nejlepším stíhali jen velmi těžko.  

 

 

Výsledky:  U15 dívky: 5.místo Kristýna Chalupníková 

        14.místo Nela Sadílková 

        

U15 chlapci: 18. místo Tibor Nevelöš 

        

U17 dívky: 32.místo Kristýna Piňosová 

        

U17 chlapci: 57.místo Adam Nevelöš 

              66.místo David Drda 
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