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Počátkem října se odjelo Mistrovství ČR na iQFoilu. Na Rozkoš se sjela celá česká windsurferová špička, 
včetně našich reprezentantů a členů RD a RDJ. Bohužel z RD a SCM se nezúčastnily naše úspěšné sestry 
Švíkovi a bratři Nevelošové. Je to škoda, mohla se porovnat výkonost. Do budoucna by měla být účast na 
MČR pro SCM povinná. Naše mladé naděje ukázaly, že za rok tréninku dohnaly a v některých případech 
předehnaly dospělé závodníky. Závod vyhrál teprve šestnáctiletý David Drda, ženy pak o rok starší Kateřina
Altmannová. Oba závodníci SCM.



Kompletní SpS a SCM, se kterým počítám na rok 2022 vyrazilo ve druhé půlce měsíce na Gardu, aby se 
zúčastnilo MS ve třídě Techno 293. Zvláště po skvělých výsledcích v Tallinnu jsme měli cíl medaili v U17 
dívky a umístění do 10. místa v U17 chlapci. Cíl jsme splnili dokonale. Máme mistryni světa, máme 
vícemistryni světa a 4. místo v dívčí kategorii. David Drda přidal skvělé 9. místo v chlapcích. V nejmladších 
dívkách byla Alex Lojínová na 13. místě. Výsledky a popis je na stránkách ČSJ. Děkuji všem za naprosto 
skvělou reprezentaci a skvělé výsledky. 

Hodnocení závodníků

U17 dívky

Nela Sadílková - 1. místo. Po smolné bramborové medaili na ME v Tallinnu, vyhrála s přehledem MS. Na 
Gardě panovaly podmínky, které ji vyhovují a ve kterých podala letos svůj nejlepší výkon. Nela se zlepšila 
hlavně v psychické odolnosti a byla se schopná vyrovnat s obrovským tlakem, hlavně v posledních dvou 
dnech. Nela je fyzicky velice dobře připravená. Na T293 bude závodit ještě příští rok.



Kristýna Chalupníková - 2. místo. Kiki vedla závod hned od začátku, ale pak se začalo jezdit více na ranní 
studený vítr, některé rozjížďky ve 13m/s a to nejsou její ideální podmínky. I přesto se s tím vyrovnala 
znamenitě a poslední den závodu se dostala zpět a nakonec dojela na 2. místě. Kristýna nás bude 
reprezentovat na Youth Sailing World Championships v Ománu, kde by ji naopak podmínky měly 
vyhovovat.



Kristýna Piňosová - 4. místo. Kristýna jezdila skvěle v silném větru a neztrácela ve středním. Bohužel 
několik rozjížděk se odjelo ve slabším větru a tady je schopná zajet vysoká čísla. Byl to její poslední závod 
na Techno 293. Svoje fyzické předpoklady se ji budou hodit na iQFoilu, který bude jezdit příští rok.

Nicol Říčanová – 23. místo.  Nicol drobnější postava brzdí v silnějším větru, na který jsme na Gardě jezdili. I
proto je její umístění a hlavně odolnost v těchto studených a větrných podmínkách obdivuhodná. Na T293 
bude závodit ještě příští rok a už by měla začít jezdit v top ten v T293. 

Markéta Štěpánková – 31. místo. Markéta musí zlepšit fyzičku. Ta ji brzdí zajet lepší výsledky v těchto 
podmínkách. Na T293 bude závodit ještě příští rok.



U17 chlapci

David Drda – 9. místo. David zakončil kariéru na T293 skvělým výsledkem. David jezdí dobře v těžkých 
podmínkách, kdy dokázal zajíždět pódiová umístění. Příští rok přestupuje na iQFoil.  David nás bude 
reprezentovat na Youth Sailing World Championships v Ománu.

Radim Hasman – 36. místo. Radim se dostal do zlaté skupiny kde se držel po celou dobu lehce za půlkou. 
Je to jeho nejlepší letošní výsledek. Na T293 bude závodit ještě příští rok.

Šimon Skřepek – 60. místo. Šimon mohl jet U15 ale jel již o kategorii výš. Držel se v popředí stříbrné 
skupiny. Dokázal pak poslední den zajíždět dobré výsledky. Je potřeba zapracovat na fyzičce. Na T293 bude
závodit ještě další dva roky.

U15 dívky

Alexandra Lojínová – 13. místo. Alex zajela stejné umístění jako na ME. Alex měla smůlu, mladší holky 
jezdily většinou na slabší odpolední vítr a to nejsou její podmínky. Alex přechází příští rok do U17. Větší 
plachta a náročnější závodění by ji měly vyhovovat. 

Klára Chalupníková – 26. místo. Klára je mladá závodnice. Byl to její první větší závod. Sbírala zde hlavně 
zkušenosti. S umístěním musí být spokojená. V U15 bude jezdit ještě příští rok.

Celý tým, kromě Kristýny a Davida, má již do konce roku volno. Začátkem prosince provedeme fyzické 
testy, které pak chceme na jaře zopakovat. Tým se bude připravovat individuálně. Po krátké přestávce 
začne pracovat hlavně na fyzické kondici.


