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Začátkem června jsme odjeli na iQFoil soustředění na Gardu. Podobně jako loni, nám na soustředění 
pomáhal bývalý světový šampion ve foilu Steve Allen. Na soustředění byla 100% účast, včetně RDJ a RD. 
Dohromady celkem 16 závodníků na iQFoilu.

Na Gardě jsme během osmidenního soustředění trénovali hlavně na odpolední vítr, který bez problémů 
foukal celý týden. Závodníci byli rozděleni podle výkonosti na dvě skupiny. Jedna trénovala převážně 
starty, objíždění bojek, manévry a dělala speed testy, druhá, pod dohledem Steva, který jezdil na prkně a 
ukazoval vše přímo v reálu, se zaměřila na doladění manévrů, materiálu a věnovala se převážně rychlosti. 
Na konci každého tréninku jsme pak společně jezdili cvičné rozjížďky. Skupiny se pravidelně střídali. Celkem
jde říct, že závodníci SpS a SCM udělali zase značný pokrok. 

Podobné soustředění je naplánováno ještě v červenci, týden před mistrovstvím světa iQFoil juniorů.



V červnu pak celá skupina SpS a SCM přešla jezdit na Techno 293 a odjela na něm několik závodů, včetně 
Supercupu na Balatonu.

Zde se ve třídě Techno 293 zúčastnilo 54 startujících, 30 ve třídě Foil, mimo domácích závodníků se 
zúčastnili závodníci ze Slovenska, Chorvatska a naši zemi reprezentovalo celkem 19 windsurfařů.

V nabité konkurenci se z našich mladých a nadějných závodníků nejlépe dařilo Davidu Drdovi a Nele 
Sadílkové na foilech – kteří vyhráli v kategoriích U17 a U19 a celkově obsadil David 3. místo mezi muži a 
Nela celkové 2. místo. Velký úspěch ve třídě Techno 293 zaznamenali zejména dívky, když Kristýna 
Piňosová vyhrála U17 dívky před druhou Kristýnou Chalupníkovou, a Alex Lojínová, která suverénně 
vyhrála kategorii U15.



V červnu se člen SCM, David Drda zůčastnil mistrovství světa juniorů ve slalomu, které se jelo na Gardě. 
David Drda bojoval o vítězství v kategorii U17. V první jízdě si myslel, že se bude opakovat start, a zastavil z 
1. místa. Kdyby se toto nestalo byl by mistrem světa, protože v dalších jízdách jezdil skvěle. Nakonec mu 
titul unikl velmi těsně a získal bronz, což je skvělé! Je vidět jeho potenciál nejen ve slalomu, ale skvěle 
závodí i na olympijském iQFoilu. 

V červenci nás čeká nabitý program. Začátek MČR na Techno 293 a pak 3 týdny na Gardě, kde se bude 
konat mistrovství světa iQFoil juniorů.


