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Několik dní po ME v Tallinnu jsem odjel s foilovým týmem na ME iQFoil juniorů, které se konalo na ostrově 
Brač na známé pláži na Bolu. Fouká zde termický vítr a tak jsme zde měli ty nejlepší podmínky pro závod. 
Trénovali jsme 2 dny před závodem, samotný závod trval týden. Závodu se zúčastnilo 6 našich nejlepších 
foilistů. Výsledky a popis závodu je na webu CSJ. Za sebe chci hlavně poděkovat za perfektní reprezentaci 
celého týmu na závodech tak i mimo něj. Musím konstatovat, že na takto velké závody by měla jezdit jen 
skupina zkušených závodníků, o počtu 4 -7, které jsem schopný koučovat a kterým jsem schopný zajisti 
100% podporu. V tomto vidím velkou změnu do budoucna.



Hodnocení iQFoil týmu.

RDJ Kateřina Altmannová - zajela 3. místo. Její nejlepší výkon v roce. Kačka přestoupila a začala trénovat 
na iQFoilu teprve tuto zimu a její výkonnost roste každým závodem. Trénuje hlavně na Gardě a zároveň se 
skupinou SCM. Je potřeba vyřešit její další podporu na roky 2022 – 2024.

RDJ Barbora Švíková - zajela 4. místo. Po základní části figurovala na 2. místě. Spolu s Kačkou se dostaly do
velkého finále pro nejlepší 4. Tady už to bylo o zkušenostech  a štěstí. Vyhrát mohly všechny závodnice. 
Stejně jako Kačka, trénuje hlavně na Gardě a párkrát se přidala i se skupinou SCM. Má natrénováno již přes
90 dní. Spolu s Kačkou jsou velké naděje na kvalifikaci na OH 2024. Je potřeba vyřešit její další podporu na 
roky 2022 - 2024.

RDJ Adam Neveloš - ME se bohužel nezůčastnil a ani nevím jeho plány do budoucna. Letos má odjeto 
velice málo, bohužel nemám údaje z jeho tréninkového deníku. Spolu se svým bratrem Tiborem mají určitě
velký potenciál, ale je potřeba si určit priority a zvolit jednu lodní třídu, které se budou věnovat a kde 
budou podporovaný svazem. Letošní model podpory ve dvou třídách v RDJ se neosvědčil a nepřinesl žádné
zlepšení, spíše naopak.

SCM Kristýna Piňosová - stále závodnice U17, ale jela už v U19, kde se dostala do medailové rozjížďky pro 
12 nejlepších. Jezdí skvěle stoupačky a slalom. Její slabinou jsou manévry a zadní vítr. Vzhledem k tomu, že 
letos trénuje hlavně na Techno 293 a na iQFoilu má najeto opravdu málo, je veliký předpoklad pro zlepšení
v příštím roce. Je potřeba vyřešit její další podporu na roky 2022+.



SCM David Drda - náš nejlepší závodník na iQFoilu. Jel U17 a dostal se do medailové rozjížďky. Tady měl 
bohužel předčastný start. David trénuje převážně na Techno 293 a letošní cíl je ME a MS na T293. Příští rok
přestupuje 100% na iQFoil. David má velký potenciál do budoucna. Je potřeba vyřešit jeho další podporu 
na roky 2022+.

SCM Alexandra Lojínová - naše nejmladší závodnice, teprve 13 let. Vyhrála kategorii U15 a skončila na 4. 
místě v U17. Perspektivní závodnice do budoucna, zvláště na iQFoilu. Je potřeba zvolit vhodný formát 
tréninku, aby zvládala závodit na iQFoil a Techno 293.

SCM Nicol Říčanová - zajela 6. místo v U17. Stejně jako Alex, je potřeba zvolit vhodný formát tréninku, aby 
zvládala závodit na iQFoil a Techno 293 i v dalším roce, kdy bude ještě kombinovat obě třídy.

V září se závodníci a závodnice SpS a SCM ještě zůčastnili českých pohárových závodů a  MČR iQFoilu, které
se bohužel pro nedostatek větru neodjelo

Na říjen je naplánovaná účast na MS Techno 293 na Gardě včetně týdeního tréninku před závodem. 
Účastní se kompletní SCM a SpS včetně mladých závodníků v U13.


