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Na prosinec byl původně naplánován závod v Brazílii, který se ale díky pandemii neuskutečnil. Bohužel se 
nedaly realizovat ani žádné další akce. Proto závodníci SCM 29er zůstali doma, včetně trenéra, který je již 2 
měsíce bez finančního příjmu, i když vykonává dál činnosti spjaté s SCM.

Rozběhla se nová komunikační platforma Samepage, kde jsou všechny důležité informace pro 
závodníky i rodiče a funguje zde několik chatů ke konkrétním tématům. 

Trenér již několik týdnů pokračuje v sebevzdělávání ve spolupráci s novozélandským coachem. Sám 
pak připravuje odborné přednášky pro závodníky ALT a SCM 29er. Již proběhla témata: Mentální jachting, 
Meteorologie, Taktika a strategie 1, Taktika a strategie 2, Taktika a strategie 3. Řada dalších přednášek se 
připravuje. 



Pro zavedení nových tréninkových metod jsme doufali, že se na konci roku uvolní njaké prostředky 
na nákup vybavení pro trenéra. To se ale zatím nestalo. Trenér stále používá vlastní technické vybavení, kde 
jen dalekohled se stabilizátorem je v ceně jeho měsíčního platu. Nyní je třeba dokoupit kameru s ukazatelem 
rychlosti a náklonu, tablet a ideálně nějaká trackovací zařízení, které ale zatím oželíme. 

VV ČSJ schválil rozdělení lodí pro závodníky ALT 29er. 

Společně se Štěpánem Novotným ladíme začlenění Skiffmeistera do programu Yarmill, který pomalu začíná 
fungovat. Zatím ale bez detailů Skiffmeistera. 

Díky ČSJ a Johaně Nápravníkové máme tréninkové plány, které začnou závodníci od ledna plnit.

Věnujeme se také přípravě závodů, především pak Eurocupu 29er a ME Youth 49er na Lipně.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.   T. Nevelöš / A. Nevelöš - 186 b
2.   M. Bauerová / V . Paigerová - 157 b
3.   L. Dadák / D. Viščor - 154 b

SCM - B 

1. O. Baštář / J. Juha - 231 b
2. V. Cibulka / P. Tupý - 218 b
3. N. Viščorová / K. Šlechtická - 213 b

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



Soutěž se teprve rozbíhá. Čeká se na na přechod do systému Yarmill.

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a už má odtrénováno 14 
dnů v jiné lodní třídě. 

M. Bauerová / V. Paigerová - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a má odtrénovány 2 
dny na vodě.

L. Dadák / D. Viščor - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

Doufáme, že se již v lednu přesuneme do zimní tréninkové destinace. Vše je velmi komplikované. V 
Chorvatsku je zatím velmi chladno, v Barceloně se nelze ubytovat a zrušil se tam závod série Eurocup a na 
Sicílii jsou velmi komplikované, nebo drahé letenky. Vše ale řešíme. 
 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


