Pravidelná měsíční zpráva za září 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 30.9.2020

Ve dnech 19. a 20. září se na přehradě Gabčíkovo u Bratislavy konalo finále Česko-Slovenského 29er
poháru.
V letošní sezóně nás už dvakrát na Lipně navštívili 29eristé ze Slovenska, a tak se český tým 17. září
vypravil na vodní nádrž Gabčíkovo, aby si s nimi zazávodil také na slovenské vodě. Tam se mělo rozhodnout
o vítězích prvního ročníku 29eristického Česko-Slovenského poháru. Na Dunaj se nám naštěstí podařilo
dostat i koronaviru navzdory, přestože někteří ve čtvrtek přejížděli slovenské hranice doslova za pět minut
dvanáct. Tam už nás čekal jednodenní trénink a pak víkendový závod, kterého se zúčastnilo sedm posádek
z Česka a čtyři ze Slovenska.

29er
Česko Slovenský
pohár - vodní
dílo
Gabčíkovo

První den se za slabého větru odjely tři rozjížďky. Závodníci se na neznámé vodě museli vypořádat s
různými nástrahami. Nebyl to například jen poměrně silný proud, ale hlavně vodní řasy, které dokázaly
výrazně zamíchat pořadím. Když se tedy druhý den nastupovalo do další rozjížďky, měli všichni pocit, že je
už nemůže nic překvapit. O to více tedy všechny šokovalo, když vedoucí posádka Michal Krsička - Lukáš
Krsička najela hned v prvním kole na mělčinu a musela ze závodu odstoupit. Ostatní lodě odjely ještě tři
další rozjížďky ve slabším, ale stabilním větru. Po několika vyrovnaných a napínavých soubojích nakonec
první místo obsadila posádka Lukáš Dadák - Dan Viščor, na druhé pozici skončily Lucie Košatová a Anna
Košťálová a na třetím místě se umístili Anna Milerová a Jan Pokorný.
Závodu a soustředění na Slovensku se zúčastnilo celkem 8 českých posádek. Na akci měl navazovat závod
série Eurocup na maďarském Balatonu, ale kvůli nemožnosti získat dva covidové testy za 5 dnů v rozmezí
větším, než 48 hodin, se náš tým nemohl nakonec zúčastnit.

Česko - Slovenský pohár 2020 - konečné pořadí (20 posádek)
1.
2.
3.

M. Krsička / L. Krsička
L. Dadák / D. Viščor
T. Nevelöš / A. Nevelöš

- soutěž aktivity členů SCM

SCM - A
1. M. Krsička / L. Krsička - 2.001 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.750 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.360 bodů

SCM - B
1. L. Dadák / D. Viščor - 1.350 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.140 bodů
3. V. Cibulka / P. Tupý - 710 bodů
Hodnocení posádek:
M. Krsička / L. Krsička - Posádka měla technické problémy po nájezdu na mělčinu. Tým má velkou snahu a
zlepšuje komunikaci.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Tým se závodu a soustředění na Slovensku nezúčastnil.
A. Justová / B. Šabatová - Posádka spíše stagnuje a ani výsledek v závodě se nevydařil.
L. Košatová / A. Košťálová - Posádka si v závodě vedla velmi dobře a skončila na 2. místě, čímž potvrdila
rostoucí formu.
J. Čermák / P. Košťál - Jára Čermák se akce zúčastnil, ale jel tentokrát na kosatce, což sám považuje za
výbornou zkušenost.
T. Nevelöš / A. Nevelöš - Posádka se závodu a soustředění na Slovensku nezúčastnila.

V příštím měsíci čeká závodníky SCM soustředění a finále série Eurocup na italském Lago di Garda,
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

