
Pravidelná měsíční zpráva za listopad 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 30.11.2020

Na listopad bylo naplánované soustředění na Lago di Garda. Původně jsme se tedy chtěli přesunout již do 
Barcelony na zimní přípravu, ale vzhledem k pandemii jsme nechtěli odjíždět nikam daleko. Ani tato varianta 
ale nakonec nevyšla. Zpřísnila se dosavadní opatření a zatím co část rodičů tlačila na odjezd, část 
poukazovala na rozpor s nařízením vlády ČR. Bohužel ani ČSJ nevydal konkrétní doporučení o povolení 
výjezdu, nebo jeho zákazu. Díky tomu zůstalo rozhodování na trenérech a jejich chuti porušovat, nebo 
ohýbat nařízení. Třída 29er tedy nakonec nikam nevycestovala.

Trenér tak neměl možnost odpracovat zbylých 25 dnů, ale část byla vyplacena formou mimořádné 
prémie, za což patří VV ČSJ poděkování. 

Probíhala komunikace s posádkami a rozbíhání nové platformy na Samepage, která bude sloužit 
jako chat a zdroj informací pro celou ALT. Za to se zasloužil především Pavel Cibulka, který vše navrhl. Řada 
závodníků se zúčastnila přednášky Mariána Jelínka, která byla velmi přínosná. 



VV ČSJ schválil zařazení nových členů do Sportovního centra mládeže pro skupiny “A” i “B.”

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. X

SCM - B 

2. X

Soutěž se teprve rozbíhá. Čeká se na nové tréninkové plány a na přechod do systému Yarmill.

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička -

T. Nevelöš / A. Nevelöš -

M. Bauerová / V. Paigerová - 

L. Dadák / D. Viščor - 

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



V příštím měsíci nečeká závodníky SCM nic nového. Situace není příliš pozitivní. Většina se alespoň snaží 
zkvalitnit přípravu v posilovně. 

Trenér SCM připravuje a každou neděli vysílá pravidelné přednášky pro všechny závodníky SCM 29er a 
ALT, aby byl alespoň zajištěn jejich vědomostní rozvoj v oblasti jachtingu.  

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


