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Začátek léta byl pro závodníky SCM poměrně náročný. Po Eurocupu v Kielu následovala 
Gdynia a Pohár ČR na Lipně. Následně pak naši nejlepší - Jára Čermák a Petr Košťál 
odletěli do Corpus Christi v Texasu, kde reprezentovali na mistrovství světa mládeže. Závod 
byl skvěle zorganizovaný a celý týden perfektně foukalo. Náš tým se ale jen těžko 
prosazoval a chyboval už na startech. Přitom právě startům věnujeme na soustředěních 
hodně času a loňské soustředění se zahraničním trenérem bylo zaměřeno právě na tuto 
problematiku. V závodě startovalo 25 národů a náš tým skončil na 22. místě. Celkem se 
odjelo 13 rozjížděk v silném větru. Tým dokázal několikrát dojet na pěkné pozici, v poslední 
rozjížďce dokonce na 8. místě, ale celkově byl výsledek spíše špatný. Je třeba změnit 
systém zimní přípravy a zakomponovat nové tréninkové postupy. 
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V srpnu vyrazil náš tým na mistrovství Evropy do finských Helsinek. Nešťastné bylo 
onemocnění kosatníka Martina Krsičky, který prostonal celý závod a následně se ještě 
doléčoval další týden v Praze. Kormidelník Matěj Vítovec vyplul s náhradní italskou 
kosatnicí, ale po najetí na mělčinu kousek od startovní čáry a dalších problémech, nakonec 
v závodě nepokračoval. Posádka Lukáš Krsička a Michal Krsička zde byla vzhledem k jejich 
mladému věku především pro načerpání zkušeností. Tomu odpovídá i jejich celkové 124. 
místo. Nejlépe si vedla posádka Jára Čermák a Petr Košťál. Těm vyšel první den závodu, 
ale další den byl ještě lepší a poskočili na průběžné 12. místo. Poslední den kvalifikace už 
tolik neklapnul, ale do zlaté skupiny kluci postupovali se slušnou rezervou z 32. místa. To 
byl ale konec všem úspěchům a tým už se jen zhoršoval. Celkově z toho i tak bylo 45. 
místo, což je historicky nejlepší výsledek našich závodníků na evropském šampionátu. 


Detailní popis závodů z USA a Finska naleznete na facebookových stránkách Czech 9er.


Youth Sailing World Championship 2018 - Corpus Christi, Texas USA 

29er chlapci - 25 národů


22. Jaroslav Čermák / Petr Košťál - 23,22,18,12,19,21,20,DNS,19,17,20,21,8


Hodnocení národů - 66 národů - CZE - 32. místo
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29er - Závod 
série Eurocup  
v polské Gdyni 

  






29er European Championships 2018 - HELSINKI FIN - 137 lodí (21 národů) 

45. J. Čermák / P. Košťál - (11, 27, 9, 2, 5, 17, 35) - 32, 39, 39, 37, 44, 39, 39, 43


124. L. Krsička / M. Krsička - (42, 43, 35, 44, 26, 30, 43) - 123, 17, 30, DNC, 37


137. M. Vítovec / M. Krsička - RET, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC - nemoc kosatníka
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Pohár ČR 2018 - průběžné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 4b


2. Vítovec / Krsička - 6b


3. Milerová / Pokorný - 12b


6.   Krsička / Krsička - 18b


7.   Ott / Muzikář - 23b


Žebříček SCM - průběžné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 8b


2. Vítovec / Krsička - 11b


3. Krsička / Krsička - 19b


4. Ott / Muzikář - 22b
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Hodnocení posádek: 

Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka podává skvělé výkony v silném větru, kde má 
excelentní techniku. Zbytek je horší, ale spíše kvůli psychice. Kormidelní paralelně trénuje 
na foilujícím WASPu a RS700 a kosatník se se mnou zúčastnil finále Flying Phantom Series 
v Cardiffu a společně jsme vybojovali mistrovský titul na Tornadu. 


Jára Čermák / Petr Košťál - tým postupně zlepšuje své starty. Technika je celkem dobrá, 
ale chybí rozhodnost a větší bojovnost. Po létě je to ale výrazně lepší a je na čem stavět. 
Výrazně se také zlepšila stoupavost a jízda v silném větru. 


Adam Ott / David Muzikář - posádka se nezúčastnila ani jednoho z letních závodů.


Lukáš Krsička / Michal Krsička - závodníci se prohodili na svých postech a začínali tedy 
od začátku. Poměrně rychle si zvykli, ale často mezi nimi vznikají neshody. Tým odletěl 
ještě na mistrovství světa Optimistů, což bylo nejspíš zcela zbytečné. Navíc kormidelník 
zvažuje atletickou sportovní dráhu. To by znamenalo návrat kosatníka za kormidlo a shánění 
nového kosatníka. Naše nadějná posádka je tak v ohrožení. 


Závodníky nyní čeká podzimní příprava a mistrovství ČR na Nechranicích.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek

�5


