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Srpen byl poznamenán zrušením nejprestižnějších světových závodů. Nekonalo se ani mistrovství světa v 
Anglii, ani mistrovství Evropy v Dánsku. Tým se opět přesunul na soustředění na Lipno, kde se odjel i 
dvoudenní závod Intergalactic Championship, za účasti 18 lodí. Bylo skvělé letní počasí a vítr postupně sílil 
až na 28 uzlů. V těchto extrémních podmínkách se podařilo odjet 3 rozjížďky. Odpoledne už poryvy 
přesahovaly 30 uzlů a tak se pokračovalo až druhý den ráno. V silném větru jezdila skvěle posádka Čermák 
a Košťál, ale zdárně jim sekundovali bratři Krsičkové. Těm se vydařil i samotný závěr závodu a připsali si 
zasloužené celkové vítězství. Na druhém místě skončili zmiňovaní Čermák a Košťál a na třetím Cibulka a 
Tupý.



V závěru prázdnin se pak v Černé v Pošumaví konal závod série Eurocup, Česko-Slovenský pohár a 
mistrovství ČR třídy 29er v jednom. Na startu se sešlo 27 posádek z České republiky, Slovenska, Německa, 
Rakouska a Nizozemí. Regata byla velmi vyrovnaná, ale jedna posádka dominovala. Byli to sourozenci 
Nevelöšové, kteří si právem odvezli titul mistrů republiky a cenné body do série Eurocup. Na druhém místě 
skončili bratři Krsičkové a na třetím místě německá posádka Deikeová a Dachschmidová. Čtvrtá příčka a 
třetí místo v českém pořadí patřila posádce Čermák a Košťál.

Lipno regata - Eurocup - Mistrovství ČR - Černá v Pošumaví, 27 lodí
1. T. Nevelöš - A. Nevelöš - 3,7,1,1,2,3 - 10b
2. M. Krsička - L. Krsička - 1,4,11,3,1,16 - 20b
3. L. Deike - I. Dachschmid - 2,10,RDG,11,4,1 - 22b

29er - 
Soustředění 
na Lipně  



Intergalactic Championship - Pohár ČR - Černá v Pošumaví, 18 lodí
1. M. Krsička - L. Krsička - 2,1,2,2,8 - 7b
2. J. Čermák - P. Košťál - 1,2,6,4,10 - 13b
3. V. Cibulka - P. Tupý - 3,5,7,5,3 - 16b

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.722 bodů
2. M. Krsička / L. Krsička - 1.696 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.277 bodů

SCM - B 

1. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.238 bodů
2. L. Dadák / D. Viščor - 1.227 bodů
3. T. Tkadlec / D. Muzikář - 725 bod

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka má 73 dnů na vodě. Je velmi aktivní a nad rámec akcí SCM se účastní 
závodů a tréninků v zahraničí. Zlepšila taktiku a díky tomu je schopna uspět i na lipenských regatách, kde se 
jim dříve nedařilo.

Š. Jurečka / M. Jurečka - Tým neplní tabulku Skiffmeistera. Na vodě podává vyrovnané výkony a 
zainvestovala do nových plachet.

A. Justová / B. Šabatová - Dívčí posádka má nové plachty a občas dokáže překvapit. Slabinou jsou stále 
starty a pozicování v předstartovních soubojích. Mistrovství ČR bylo velkým zklamáním.

L. Košatová / A. Košťálová - Další dívčí posádka, která skončila na MČR na 12. místě. Podává vyrovnané 
výsledky.

J. Čermák / P. Košťál - Tým od kterého se ostatní mají hodně co učit. I když jsou občas poraženi, mají 
skvělou techniku jízdy i manévrů a promyšlené všechny detaily. 

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Mistři České republiky, kteří stoupají stále výš a mají ještě hodně věcí před sebou. 
Jejich silnou stránkou je rychlost a strategie a naopak slabinou je taktika. Stále je na čem pracovat.



Sportovní centrum mládeže se v září přesune na Slovensko na finále Česko-Slovenského poháru a v plánu 
je také Maďarsko, kde jsou ale nyní uzavřené hranice. Plán se tedy bude ladit za pochodu.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


