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Závodníci skupiny SCM A zůstali na Sicílii déle, než předpokládali. Místo 14 dnů si pobyt prodloužili o další 
týden a díky tomu se také mohli zúčastnit regaty Nazionale, která se konala přímo v místním klubu. Na start 
se sjelo celkem 47 posádek z celé Itálie a naši si po vydařeném tréninku vedli znamenitě. Hned úvodní 
rozjížďku dojeli Michal Krsička a Lukáš Krsička na 2. místě a Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš na 3. místě. V 
průběhu regaty došlo i k několika výkonnostním zakolísání, ale celkově byla regata pro naše jachtaře 
úspěšná. Bratři Nevelöšové nakonec skončili na 5. místě a bratři Krsičkové na 8. místě. 
Regatta Nazionale - Sferracavallo, Sicílie ITA - 47 posádek
5. místo - Tibor Nevelöš / Adam Nevelöš - 3, 5, 18, 2, 16, 2 - 28 bodů
8. místo - Michal Krsička / Lukáš Krsička - 2, 13, 10, 9, 4, 13 - 38 bodů
Po návratu se tým chystal odjet na Easter Regatu na Lago di Garda, ale tento závod byl nakonec přeložen 
na květen. Přesto se tým rozhodl odjet do této lokality a pokračovat v tréninku. Akce se konala od 26. března 
do 1. dubna. Tým otestoval nové lodě a doladil na nich poslední detaily. Většinou se trénovalo dopoledne v 
silném severním větru Peler a odpoledne se skupina přidala na jižní Oru k dalším týmům z Itálie, Maďarska 
a Švédska a společně pak trénovali starty a reálné rozjížďky. Pouze den před odjezdem musela skupina na 



covidové testy a tak vyplula již jen na odpolední trénink. Akce byla celkově velmi přínosná. Technika jízdy je 
na velmi dobré úrovni, podařilo se hodně zapracovat na stoupavosti, ale rezervy jsou mimo jiné v 
předstartovních manévrech, tedy v tzv. pomalé jízdě.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.   T. Nevelöš / A. Nevelöš - 744 b
2.   M. Krsička / L. Krsička - 708 b
3.   L. Dadák / D. Viščor - 350 b

SCM - B 

1. L. Košatová / A. Košťálová - 377 b
2. N. Viščorová / K. Šlechtická - 357 b
3. O. Baštář / J. Juha - 297 b

Soutěž se teprve rozbíhá. Výsledky jsou ovlivněny nedostatkem tréninku na vodě.
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Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka má výborné nasazení a zlepšuje i technickou přípravu. Výkonnost se 
projevila jak během regaty na Sicílii, tak i v tréninkových rozjížďkách na Lago di Garda. Je třeba dál pracovat 
na komunikaci a předstartovní pomalé jízdě a manévrech.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Po zrušení regaty na Lago di Garda, odletěl Tibor Nevelöš na windsurfovou regatu 
do Španělska. Tým se tak nemohl zúčastnit soustředění na Gardě. Tým ale podal úžasný výkon v regatě na 
Sicílii. Je třeba zlepšit technickou přípravu, komunikaci a koncentrovanost na výkon. 

L. Dadák / D. Viščor - Posádka na Sicílii neodcestovala kvůli plánované operaci kormidelníka, ale zúčastnila 
se tréninku na Lago di Garda. Týmu chyběla vyježděnost, především pak technika manévrů. Vše se ale 
poměrně rychle zlepšovalo.

Snad se konečně začne rozvolňovat i u nás a podmínky nám dovolí odjet na závody a soustředění na 
Nechranice. Tam by měl být trénink zaměřen zejména na pomoc novým posádkám a rozježdění celé 
skupiny, která v zimě nemohla trénovat.  

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


