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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 4/2019 

Začátkem měsíce jsme převezli lodě a člun z Anzia na Lago di Garda, kde jsme věnovali 
dva dny tréninku. Podmínky byly příznivé a tak se vše vydařilo. Jedno dopoledne jsme 
navíc věnovali týmu ze Slovenska. Mají zájem o nákup flotily 29er, což jsme chtěli 
pochopitelně podpořit. Nejprve jsme je seznámili s trimem a základní technikou a 
následoval krátký trénink na vodě se zkušenějšími závodníky. Odpoledne pak už opět 
trénovalo SCM v klasickém složení. Na víkend pak byl vypsán tradiční závod Easter 
Regatta, kterého se letos zúčastnilo 32 lodí z několika evropských zemí. Po prvním větrném 
dnu byla naše posádka Jára Čermák a Petr Košťál na 4. místě, ale jen kousek od stupňů 
vítězů. Druhý den vítr výrazně slábl, ale našim se nadále dařilo a vítězstvím v poslední 
rozjížďce definitivně potvrdili svoji formu a právem vybojovali bronzovou medaili.
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O Velikonocích pak proběhla další akce na domácích Nechranicích. Tentokrát jsme se ale 
zaměřili na nově příchozí posádky, které teprve začínají. V tréninku foukalo natolik silně, že 
jsme nováčky rozdělili do posádek, aby čerpali zkušenosti od nejlepších domácích 
závodníků třídy. V pátek již byl odstartován závod Nechranický skluz. Na startu se sešlo 
jedenáct posádek. Ve východním proměnlivém větru se odjelo pět rozjížděk a nováčci se 
rychle zlepšovali. Posádka L. Košatová a L. Košata měla několik pěkných dojezdů, ale také 
posádka M. Bauerová a V. Paigerová prokazovala průběžné zlepšování. Pořadí pak skončilo 
podle očekávání. Zvítězili favorité Jára Čermák a Petr Košťál s těsným jednobodovým 
náskokem před posádkou Adam Ott a David Muzikář. Třetí místo pak obsadili sourozenci 
Michal a Lukáš Krsičkovi. V lodní třídě RS500 zvítězila posádka bývalých závodníků 29er - 
M. Vítovec a K. Houšková.            


Easter Regatta 2019 - Lago di Garda ITA - 32 lodí 

1. ITA - Z. B. Santini / M. Misseroni - 11b


2. ITA - V. Hoffer / S. Leoni - 22b


3. CZE - J. Čermák / P. Košťál - 24b 

———————————————————————


9. CZE - A. Ott / D. Muzikář - 65b


14. CZE - M. Krsička / L. Krsička - 90b


17. CZE - Š. Jurečka / M. Jurečka - 116b


19. CZE - A. Justová / P. Tupý - 128b
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29er - 
Soustředění a 
závod na 
Nechranicích  






“Jachting hledá Skiffmeistera” - soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Ott / D. Muzikář - 755 bodů


2. J. Čermák / P. Košťál - 720 bodů


3. M. Krsička / L. Krsička - 683 bodů


SCM - B 

1. L. Košatová / L. Košata - 447 bodů


2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 414 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 410 bodů


Nejaktivnější posádky SCM “A” mají za sebou 20 dnů na vodě. Z toho velká část byla 
odjeta na velkých vlnách v Anziu a na Lago di Garda. Na domácích vodách jsou 
nejaktivnější posádky Bauerová / Paigerová s 15 dny a Košatová / Košata s 11 dny. Celkem 
12 dnů na vodě mají také bratři Nevelöšovi, ale 90% je na jiné lodní třídě. Akce na 
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Nechranicích se nezúčastnila posádka B. Pavlíková a A. Teubnerová, ale také T. Nevelöš a 
A. Hudec. Nováčkům bude akce bohužel chybět. Naštěstí měli na vodě alespoň své druhé 
členy posádky.


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka předvádí skvělé výkony. Vítězství v Anziu a na Nechranicích 
a 3. místo na Gardě. Navíc umí závodit ve všech povětrnostních podmínkách, což je jejich 
velká výhoda. Slabinou jsou starty v početné flotile. Akcelerace je dobrá, ale chybí 
průbojnost a někdy bohužel i technika. Nácvik v naší skupině není pro posádku dostatečný, 
vzhledem k nižší konkurenci. Posádka musí hodně závodit v zahraničí a pokusíme se více 
začlenit do mezinárodní skupiny před MS a ME.


Adam Ott / David Muzikář - Tým zaznamenal obrovské zlepšení. I přes vyšší hmotnost jezdí 
dobře ve všech podmínkách. Projevilo se to okamžitě i ve výsledcích.


M. Krsička / L. Krsička - Naše mladá a nejperspektivnější posádka dohání své vzory a 
někdy jim s úspěchem konkuruje. Navíc má posádka nejvíce bodů v hodnocení nasazení v 
trénincích. Slabinou jsou opět starty.


Š. Jurečka / M. Jurečka - Mladý kormidelník má za sebou pouhých 17 dnů na 29eru, ale už 
dokáže předvádět velmi dobré výkony. Chybí technika, ale tým se stále zlepšuje. Chybí 
vybavení a je třeba absolvovat maximální počet závodů v zahraničí. 


A. Justová / P. Tupý - V týmu se občas mění nálada a vázne komunikace. Oba nyní začnou 
častěji trénovat a tak doufejme, že doženou ztrátu na ostatní posádky.


Je třeba odvézt po zimě v Anziu člun do Roudnice a zajistit drobné opravy a vyřešit 
dlouhodobě problematické řazení a technickou kontrolu na vlek. S některými závodníky se 
potkáme na Nechranicích. Další oficiální akce však bude na Nových Mlýnech.


Určitě by pomohlo zveřejnění výsledků výběrového řízení na post trenéra SCM. Vzniká 
nervozita, šíří se fámy a vlastně není jasné na co se čeká. Nikomu to neprospívá a 
podporuje to řadu spekulací. Také zamítnutí nákupu materiálu nebylo úplně šťastné. 
Pochopil bych odložení rozhodnutí, ale svaz půjčuje lodě, které nemají použitelné plachty. 
Bylo by dobré obnovit funkci Sportovního úseku a těmito věcmi se začít společně zaobírat.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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