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V červenci se posádky Sportovního centra mládeže sjely do Černé v Pošumaví, kde probíhal tradiční 
Lipenský týden. Úvodní víkend patřil závodu Slunce a vítr a obojího bylo dostatek. Na startu se sešlo 
rekordních 16 posádek. Úvod závodu se vydařil týmu Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš, ale se sílícím větrem 
se do čela probojovala posádka Jára Čermák a Petr Košťál. Závod byl nakonec z důvodu podezření na 
výskyt Covidu-19 ukončen a jachtaři, u kterých bylo podezření, že přišli s virem do kontaktu, okamžitě odjeli 
do karantény. Na místě zbyly celkem 4 posádky SCM a 3 posádky ze Slovenska. Společně pak probíhal 
trénink. 



Koncem měsíce se pak skupina přesunula na Nechranice, kde po dvou dnech tréninku proběhl závod 
Poháru ČR. Této akce se zúčastnilo 9 posádek. Vítr nakonec nebyl dostatečný, aby se podařilo odjet 
všechny rozjížďky k udržení koeficientu závodu. Po jedné dokončené rozjížďce si tak vítězství odvezla 
sourozenecká dvojice Tibor a Adam Nevelöšovi.

Slunce a vítr - Pohár ČR - Černá v Pošumaví, 16 lodí
1. J. Čermák - P. Košťál - 3,3,2,5,2,1,1,2,1,1,1,1 - 15b
2. T. Nevelöš - A. Nevelöš - 1,1,1,2,1,2,5,1,6,7,2,3 - 19b
3. M. Krsička - L. Krsička - 4,6,3,6,5,7,2,3,2,2,4,2 - 33b

1. Nechranice Woche - CSCN Nechranice, 9 lodí
1. T. Nevelöš - A. Nevelöš - 1 - 1b
2. L. Košatová - A. Košťálová - 2 - 2b
3. J. Čermák - P. Košťál - 3 - 3b

Na žádost trenéra SCM byla Výkonným výborem ČSJ přesunuta posádka Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš do 
podporované skupiny SCM A.

29er - 
Soustředění 
na Lipně  



-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. M. Krsička / L. Krsička - 1.520 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.365 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.113 bodů

SCM - B 

1. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.101 bodů
2. L. Dadák / D. Viščor - 1.075 bodů
3. T. Tkadlec / D. Muzikář - 520 bod

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka má odtrénováno 67 dnů. Aktivně nyní dvakrát vycestovala na trénink a 
regatu na Lago di Garda. Tým má dobrou techniku, ale lipenské podmínky jim dělají problémy v taktice.

Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka chyběla na Lipně a má v současném složení méně natrénováno.

A. Justová / B. Šabatová - Tým má 43 dnů na vodě a poctivě se zúčastňuje všech akcí.

L. Košatová / A. Košťálová - Posádka má snahu a nasazení, ale občas nevyrovnané výsledky. Dokáží 
předvést velmi dobré výkony, ale následně ztratit už na startu. Na Lipně se jim nedařilo.

J. Čermák / P. Košťál - Posádka se opětovně složila a hned zaznamenala vítězství na Lipně. Dojezdy už 
nejsou tak suverénní, ale jakmile vítr zesílí, tak tým nemá konkurenci.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Naše nadějná posádka má již nyní 95 dnů na vodě a jako jediná je schopna 
konkurovat posádce Čermák a Košťál. Tým má znamenitou rychlost a dobrou tvorbu strategie.

Sportovní centrum mládeže se přesunulo zpět na Lipno do Černé v Pošumaví, kde bude pokračovat 
příprava.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


