
 

 

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

 

květen 2019 

 

 
 

 V květnu jsem zahájili sezonu na českých vodách. Nejprve soustředěním na 

Lipně a poté také první českými většími závody na Nových Mlýnech.  

 

 

Aktivity SCM: Soustředění Bic Techno Lipno- 30.4.- 5.5. 

 

 

Po soustředěních a aktivitách především v zahraničí jsme se v květnu konečně 

dostali na české vody. Hned začátkem měsíce května proběhlo soustředění na Lipně. 

Bohužel po krásných a teplých dnech přišlo velké ochlazení. Předpověď slibovala také 

sněžení takže někteří závodníci raději zůstali doma. Z SCM se soustředění zúčastnili 

Kristýna Piňosová, Nela Sadílková a David Drda. Během soustředění se vystřídali 

všechny povětrnostní podmínky. Od velmi slabého větru až po velmi silný. Pro chladné 

počasí jsme trénink na vodě občas museli trochu zkrátit. Přesto to byl trénink pro 

všechny velmi přínosný jak se ukázalo hned na prvních závodech na Nových Mlýnech 

další týden. Během soustředění jsme se zaměřili především na trénink manévrů u bójek 

a trénink startů.  

Hned následující víkend se konal na Nových Mlýnech závod ze série Super Cup. 

Ve třídě Bic Techno startovalo 29 závodníků z ČR, Slovenska a Maďarska. Po dlouhé 

době se podařilo opět vyhlásit také kategorii RS:X mládež. Za účasti zahraničních 

závodníků mohli Ondra Müller, Kačka Švíková a Adéla Rašková změřit své síly na 

domácí vodě. Nejlépe si z této trojice vedla Kačka, která obsadila celkové třetí místo.  

Ondra Müller na Nových Mlýnech zůstal vystartoval také v ME raceboard. 

V této pro něho nové třídě se mu moc nedařilo. Celkově obsadil 72.místo, ale mezi 

juniorami obsadil 7.místo.  
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