
 

 

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

 

duben 2019 

 

 
 

Skupinka Bic Techno po březnovém soustředění v Cadizu měla v dubnu v plánu 

tréninky s klubovými trenéry. Především během Velikonoc. Naopak skupinu RS:X 

Youth čekal již první ostrý závod- ME RS:X Youth. 

 

 

Aktivity SCM: ME RS:X Youth- 6.-14.4. Palma de Mallorca/ ESP 

 

 

Kateřina Švíková a Ondra Müller se jako jediní reprezentanti zúčastnili 

dubnového ME RS:X Youth na Mallorce. Adéla Rašková se věnovala přípravě 

k maturitě. Ještě před samotným ME se Kačka zapojila do programu Emergency 

Nations a pod vedením holandského trenéra Diederik Bakkera absolvovala týdenní 

trénink a regatu Trofeo Princesa Sofia také na Malorce.  

Závod to byl poměrně náročný a uskutečnilo se všech 13 plánovaných rozjížděk. 

Bohužel Ondra si hned první den poranil ruku a byl nucen ze závodu odstoupit. Protože 

se jeho stav nelepšil a bylo potřeba udělat další vyšetření tak Ondra odcestoval domů 

dříve. Kačka si v poli juniorek vedla dobře a oproti loňskému ME se mírně zlepšila. 

Většinu rozjížděk bojovala vyrovnaný boj v poli závodnic.  Snažila se zlepšit starty a na 

prvních stoupačkách dokázala dojíždět na velmi pěkných pozicích. Které bohužel 

nedokázala po celou rozjížďku udržet. Vzhledem k tréninku a závodu Trofeo Princesa 

Sofia tak ke konci ME trochu chyběly síly na zlepšení výsledku. V konečném pořadí 

Kačka obsadila 34. místo ze 43 startujících.  
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