
Měsíční zpráva za duben 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: RS Feva
Trenér: Miroslav Horák
Datum: 15.4.2022

V měsíci dubnu absolvovali členové SPS RS Feva 2 soustředění a první závod Českého poháru na 
Nechranicích

Soustředení Nechranice 8.4. - 10.4. 
Účastníci:  

• Pelnář – Červeň (team A)
• Navrátilová – Navrátilová (team A)
• Sazama – Sazamová (team A)
• Bezušek – Jeřábek (team B)
• Harmáček – Hrubý

Soustředění bylo původně plánováno na 1.4. - 3.4. Vzhledem k nepřízni počasí bylo po konzultaci 
se všemi účastníky o týden odsunuto. I tak ale byly podmínky vzhledem k časnému jarnímu termínu
velice tvrdé. Během tréninků jsme se zaměřili především na manévry za silného větru. Pro některé 
posádky to bylo první ježdění po zimní přestávce a na některých byla dlouhá pauza znát. Hlavně při
manévrech po větru.   

Soustředění Nechranice 16.4. - 18.4.
Účastníci:  

• Pelnář – Červeň (team A)
• Navrátilová – Navrátilová (team A)
• Sazama – Sazamová (team A)
• Bezušek – Jeřábek (team B)
• Martan – Křížek (team B)

V jachtařsky jednodušších podmínkách než předchozí týden bylo podstatně více prostoru pro nácvik
manévrů. Zkoušeli jsme taktiku v různých situacích na trati a vliv různých trimů lodě na rychlost při
delších kurzech. Zkoušeli jsme starty a krátké rozjížďky.

Závod Nechranický Skluz (K-7)
Nechranický Skluz byl první letošní závod českého poháru. Zúčastnili se ho všichni členové SPS 
a potvrdili jasnou dominanci v celkovém pořadí i v jednotlivých kategoriích.

Pořadí celkově:
1. Pelnář – Červeň (team A)
2. Křenková – Křenková (team B)
3. Navrátilová – Navrátilová (team A)

Pořadí dívky:
1. Křenková – Křenková (team B)
2. Navrátilová – Navrátilová (team A)

Pořadí U13
1. Martan – Křížek (team B)
2. Bezušek – Jeřábek (team B)

Všech 6 posádek SPS obsadilo prvních 8 míst v celkovém pořadí. 



Hodnocení jednotlivých posádek družstva A:

Pelnář – Červeň
Petr s matějem ač zkušení závodníci jsou pro letošek novou posádkou. Při soustředěních byla znát 
zimní pauza a vzájemná „nesehranost“ při manévrech. Kluci zapracovali na komunikaci, při 
závodech jasně dominovali a prakticky všechny rozjíďky vyhráli rozdílem třídy. Jedinou výjimkou 
byla první rozjíďka, kdy došlo ke kolizi s jinou lodí na startu a bylo z toho OCS. I tak ale měli 
na první bojce (kde byli rozhodčím zastaveni) náskok cca 150 m na ostatní posádky. 

Navrátilová – Navrátilová
Holky neustály závod psychicky. Hlavně Helena byla nesoustředěná a nedokázala perfekní techniku
a sehranost na lodi, kterou mají holky v současné chvíli jednu z nejlepších, přetavit do ještě lepšího 
výsledku. Třetí místo je výborné, ale při cvičných rozjížďkách při předchozím soustředění holky 
jasně dominovaly a ostatní posádky jednoznačně „smázly“. Při dalších akcích je tu jasný prostor 
k práci, bude třeba pracovat na koncentraci a startech ve větší skupině lodí.

Sazama – Sazamová 
Michal s Eliškou jsou nová posádka a je na nich znát nevyježděnost (nejen po zimě). Musí doladit 
ovládání lodě při manévrech a spolupráci v posádce. 


