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Začiatkom mesiaca sa posádky zúčastnili Easter regaty na Lago di Garda (viď správa za marec).

Počas Veľkej Noci SCM spolu s ostatnými českými 29ermi absolvovali sústredenie na Nechraniciach.
Podmienky boli premenlivé a pre veľa členov SCM boli prvé dni náročné, keďže už od konca minulej
sezóny jazdili výhradne na mori alebo na Lago di Garda.

Bolo nutné zmeniť prístup k nepredvídateľným podmienkam a aj na českých vodách vyťažiť z
tréningu maximum. Každá posádka si stanovila dva ciele, ktoré pre ne budú primárnym fokusom
počas celých 2 mesiacov na českých vodách, a ktoré podľa nich budú mať najväčší prínos do zvyšku
sezóny. Vo väčšine prípadov ide najmä o precíznu komunikáciu a sledovanie vetra.

Sústredenia sa zúčastnilo asi 13 posádok 29er, vrátane nových. Súčasťou tréningu pre SCM bolo
učenie nových posádok priamo na lodi, ukážky manévrov atď. Nielenže pomohli novým posádkam sa
zorientovať, ale bolo to prínosom aj pre nich samých, keďže sa museli vrátiť k základným návykom a
uvedomiť si už zautomatizované pohyby na lodi.

Víkend po sústredení absolvovali posádky prvý pretek Českého poháru s výsledkami:
1. Dadák/Viščor
2. Kraus/Baštář
3. Bauerová/Holá
5.   Viščorová/Šlechtická

Posádky SCM opätovne vypĺňali Performance Profiling, ktorý spoločne na ďalšom sústredení
vyhodnotíme a nastavíme adekvátne obsah ďalších tréningov.

Ďalšie dva týždne až do sústredenia a EuroCupu na Lipne (7.-15.5.) budú venované individuálnej
kondičnej príprave.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Lukáš s Danom si ťažšie po dlhšom čase zvykajú na podmienky na českých vodách.
Nakoniec však našli mindset, ktorý im umožňuje venovať energiu a fokus na to, čo môžu ovplyvniť.
Ich fokusom je rýchle prispôsobovanie sa podmienkam a komunikácia.

Viščorová/Šlechtická - Nela a Katy riešia stály problém s komunikáciou. Obe sú nasadené a k
príprave pristupujú zodpovedne a systematicky. Ich cieľmi sú komunikácia a rýchle reakcie na zmeny
vetra.

Bauerová/Holá - Markétka sa zúčastnila len závodu a nie sústredenia, nakoľko jej to nedovolila
maturita. Majda sa pridala aj na sústredenie, kde musím vyzdvihnúť jej proaktivitu a dobré podnety
pre nové posádky. Na preteku bolo v niektorých momentoch cítiť chýbajúci čas na vode oproti
ostatným posádkam SCM. Treba stále pracovať na koncentrácii, ako na predošlých sústredeniach.



Kraus/Baštář - Lukáš a Ondra sú síce nová ale veľmi konkurencieschopná posádka. Potrebujú
doladiť plné ovládanie lode za každých podmienok a 100% spoluprácu, čo im umožní ešte lepší
výkon. Ich cieľom bola komunikácia na zaďáku a sledovanie vetra.

Vypracovala: Dominika Vaďurová


