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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 06/2018 

Začátkem června proběhlo na Lipně v Černé v Pošumaví soustředění, které bylo opět více 
zaměřeno na začínající posádky. Akce se vydařila, i když větru tentokrát nebylo tolik. 
Nicméně se jezdilo každý den a všichni se posouvali ve svých dovednostech kupředu. 
Bohužel se nepodařilo na následný víkend dohodnout závod. Původně se zde měl jet Pohár 
ČR, ale nakonec se nám nepodařilo dohodnout s pořadatelem.


Následně pak odjely 3 posádky na skvěle obsazený Eurocup do německého Kielu. V 
náročných podmínkách pouze jednodenní kvalifikace se podařilo posádce Čermák a Košťál 
postoupit do zlaté skupiny. Tam převedli několik výborných momentů, ale celkově se jim 
zde již tolik nedařilo. Posádka Vítovec a Krsička se naproti tomu do zlaté nedostala, ale pak 
téměř ovládla stříbrnou skupinu, když největrnější rozjížďku vyhráli s náskokem téměř 2 
minuty. Nakonec z toho bylo 58. místo pro Jaroslava Čermáka a Petra Košťála a 61. místo 
pro Matěje Vítovce a Martina Krsičku. Mladší sourozenci Michal a Lukáš Krsičkové pak 
skončili na 100. místě. 
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O několik dnů později se Jaroslav Čermák a Petr Košťál zúčastnili Gdynia Sailing Days v 
Polsku, kde se jel další závod série Eurocup. Posádka špatně startovala a hned na úvod si 
připsala 2x BFD, pak ale v tvrdých podmínkách předváděla slušné výkony a ukázala, že si 
dokáže poradit i v doslova extrémních podmínkách. Nakonec z toho bylo 24. místo.


Kieler Woche - Eurocup - Kiel GER - 118 lodí 

58. J. Čermák / P. Košťál


61. M. Vítovec / M. Krsička


100. M. Krsička / L. Krsička


Gdynia Sasiling Days - Eurocup - Gdynia POL - 37 lodí 

24. J. Čermák / P. Košťál


Pohár ČR 2018 - průběžné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 3b


2. Vítovec / Krsička - 3b


3. Milerová / Pokorný - 7b


4. Krsička / Krsička - 11b
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29er - Závod 
série Eurocup  
v polské Gdyni 

  



6.   Ott / Muzikář - 12b


Žebříček SCM - průběžné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 6b


2. Vítovec / Krsička - 6b


3. Krsička / Krsička - 14b


4. Ott / Muzikář - 14b


Hodnocení posádek: 

Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka má skvělou rychlost v silném větru, ale někdy se 
neubrání chybám. Tým by měl více trénovat v různých podmínkách.


Jára Čermák / Petr Košťál - tým má mentální blok na startech. Chybí větší jistota a 
agresivita. Navíc posádka opakuje chyby na startu a naprosto zbytečně riskuje OCS (BFD). 
Před mistrovstvím světa je třeba na tomto zapracovat.


Adam Ott / David Muzikář - závodníci byli na soustředění, ale závodů v Něměcku a Polsku 
se nezúčastnili.


Michal Krsička / Lukáš Krsička - mladá a perspektivní posádka získává zkušenosti i v 
zahraničí. Tým se stále zlepšuje.
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Posádky se následně zúčastnily Lipenského týdne a nyní probíhá příprava týmu Jaroslav 
Čermák a Petr Košťál na mistrovství světa mládeže v Texasu v USA. 




Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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