
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za duben 2022 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 11.5.2022 
 

 Trénink a závod Budrum, Turecko 
- Termín: 30.3 .-6.4. 
- Účast: J. Tomeš, J. Přikryl, B. Dokoupilová, L. Krč, L. Dymáková, R. Kováč 
- Podmínky: 2 dny tréninku vítr o síle 12 – 25 kt, 2 závodní dny vítr o síle 3 – 15 kt, 2 závodní dny 

vítr o síle 15 – 25 kt 
- Trénink zaměřený na speed testy spolu se zahraničními závodníky, starty a rozjížďky ve velkém 

mezinárodním poli 
- Během závodu nám první dva kvalifikační dny závodu foukal slabší směrově velmi nestabilní 

vítr. Závodníkům se nepříliš dařilo udržet dobrou pozici na startu a následně měli problém 
s pokrytím a hlídáním si pole během první stoupačky. Kvalifikace se ve slabém větru tedy příliš 
nedařila a do finále postoupil J. Přikryl, J. Tomeš a B. Dokoupilová do stříbrné skupiny, L. Krč, L. 
Dymáková a R. Kováč do skupiny emeraldové. Během finálové části závodu jsme se dočkali i 
silnějšího a stálejšího větru, kdy poslední den závodu dokonce foukal typický termický vítr, který 
očekáváme i během letního MS v Bodrumu. Zejména poslední den závodu byl velmi úspěšným, 
kdy jsme využili nabytých informací a detailů o místních podmínkách a závodníci v termickém 
větru ovládli skupiny ve kterých závodili. Jeremiáš vyhrál obě dvě finálové rozjížďky, Beata si 
připsala 12. a 2. místo a Jirka měl 7. a druhý předčasný start, ze kterého mohlo být druhé místo. 
Pro dobrý výsledek na MS je třeba zdokonalit starty u všech závodníků. Zejména Jirka během 
letošní sezóny má v průměru dva předčasné starty na každý závod, které mu výrazně kazí jinak 
velmi pěkné výsledky. Zbytek závodníků se taktéž občas potýká s předčasným startováním, ale 
častěji spíše se ztrátou dobré pozice v poslední půl minutě startu. Bohužel starty se v ČR v tak 
malém poli, ve kterém se jezdí nedají pořádně natrénovat, je tedy potřeba dále trénovat a 
závodit v zahraničí v širším poli zkušenějších závodníků. Co se týče emeraldové skupiny, i tam se 
našim závodníkům velmi dařilo ve finálové větrnější části. Všichni 3 závodníci dojížděli finálové 
rozjížďky do top 5.  



 
 

 
 

 

- Nejlépe se umístil J. Přikryl na 2. místě ve stříbrné skupině (celkem 65.), 13. Beata Dokoupilová 
(celkem 76.), 29. Jiří Tomeš (celkem 92.), dále na celkovém 193. místě Richard Kováč, 194. Lukáš 
Krč a 219. Liliana Dymáková.  

 
 Easter regatta, Portorož 

- Termín: 10.4. – 17.4. 
- Účast: J. Tomeš, B. Dokoupilová, J. Valenta, L. Dymáková, R. Kováč, V. Kováč, J. Přikryl, K. 

Lojková, J. Čaganová, T. Peterka, L. Krč 
- Podmínky: 4 tréninkové i první 2 závodní dny slabý vítr o síle 5 – 10 kt, 2 závodní dny 15 – 30 kt 
- Trénink zaměřen na speedtesty se zahraničními závodníky, starty a krátké rozjížďky 
- První dva závodní dny byly zároveň i kvalifikační částí našeho druhého nominačního závodu. 

Během kvalifikace se dokončilo 5 rozjížděk ve slabším větru do 10 kt. Opět závodníci měli 
problém se starty, kdy například Jan Valenta si během kvalifikace připsal rovnou 2 BFD. Po 
kvalifikaci se do zlaté skupiny probojoval Jirka Tomeš, Beata Dokoupilová a Tomáš Peterka. Do 
stříbrné postoupil Jeremiáš Přikryl, Vladimír Kováč, Lukáš Krč a Tereza Chlumská. Po kvalifikaci 
přišli 2 dny finálové části závodu společně se silnějším severovýchodním větrem. Během soboty 
se ve větru 20 – 30 kt odjely 4 krásné rozjížďky a závodní pole se roztřídilo dle výkonnosti. 
Uzavřené skupiny byly rozdány po pátku, ovšem finálové rozjížďky v silném větru ukázaly, kteří 
závodníci bojují o přední pozice a kteří mají problémy dokončit, či se vůbec dostavit na start 
rozjížděk. Po celkových 9 odjetých rozjížďkách při čtyř denním závodě nejlépe dokončil Jiří 
Tomeš na 19. místě, Beata Dokoupilová na 30. místě a 6. z děvčat, Tomáš Peterka na 33. místě, 
93. místo pro Jeremiáše Přikryla, 106. Lukáš Krč, Tereza Chlumská, která nedokončila ani jednu 
rozjížďku ve finálové části závodu skončila na 169. místě, stejně tak i Max Valenta 178. místo, 
185. Liliana Dymáková, která ve finálové části všechny rozjížďky dokončila do top5, Julie 
Čaganová 188. místo, Michaela Kučerová 221. místo, Antonín Horký na 237. místě a Jakub Lojka 
na 248. místě. Zbytek závodníků byl v emeraldové či perlové skupině.  

 

 Přihlašování závodníků na MS 


