
                                                           ZPRÁVA TRENÉRA 
                                                                    Laser team 

Za období: 1.-30.9.2018 

 

     Po náročném letním období jsme vstoupili do měsíce září s plánem na dva hlavní závody, 

kterých se zúčastníme a s plánem na týdenní soustředění v Kielu. 

     První plánovaný závod byl EC na Attersee, kde jsme v minulosti často sbírali úspěchy. Bohužel 

předpověď počasí, která nebyla příznivá, a nakonec se vyplnila, závod ovlivnila, a i přes snahu 

pořadatelů jsme odjeli pouze jednu rozjížďku ve velmi slabém a proměnlivém větru za tři dny. 

Nakonec bylo krásné počasí, kterého jsme využili k plánování zimního soustředění na Gardě a příští 

sezóny. 

    S Týmu se závodu zúčastnili Klára Himmelová (L47), Jirka Himmel (L47), Bára Košťálová 

(Lar), Víťa Moučka (Lar), Ben Přikryl (Las), Kuba Halouzka (Las), dále pak ostatní členové ALT 

Laser Miki Vaszi (Lar), Ondra Müller (L47), Endy Lawson (Lar), Jirka Halouzka (Las). 

 

Výsledky: LAS: Jakub Halouzka 1/21 záv., Ben Přikryl 4/21 záv., 

                 LAR: Bára Košťálová 4/14 záv., Víťa Moučka 20/26 záv. 

                 L47:  Klára Himmelová 7/7 záv., Jirka Himmel 16/17 

 

    Po návratu z Rakouska jsme měli týden pauzu, někteří se rozhodli pro účast na Švestkové regatě 

na Jesenici, kde se nesešel potřebný počet L47, a tak vyzkoušeli Jirka a Klára Himmelovi závodit na 

Las, kterých bylo celkem 17 lodí. 

 

Výsledky: LAS: Jirka Himmel 7/17 záv., Klára Himmelová 10/17 

 

    Týden před přeloženým závodem MČR Las,L47 z Nových Mlýnů na Nechranickou přehradu 

jsme měli v plánu odcestovat na soustředění do Kielu v sestavě Víťa Moučka, Klára a Jirka 

Himmelovi a Miki Vaszi. Chtěli jsme využít do této doby příznivého letního počasí k tréninku na 

kvalitní vodě, kterou máme relativně nejblíže. Bohužel někteří onemocněli a navíc došlo k prudké 

změně počasí, na Německo se hnala silná fronta ze severozápadu o síle větru 20-25 m/s. 

    Část týmu tedy využila ve stejném termínu plánovaného soustředění ALT na Nechranicích pod 

vedením Štěpána Novotného. Soustředění bylo ukončeno ve čtvrtek před MČR. 

 

    Od pátku 28. 9. se naplno rozjelo MČR Las a L47, sjelo se 30 závodníků v Las a 10 závodníků v 

L47, závod byl třídenní, předpověď naznačovala, že je nutné první den odjet co možná nejvíce 

rozjížděk, protože víkend bude pravděpodobně bez větru. Tak se také stalo. Odjeli se 4 kvalitní 

rozjížďky o síle severního větru 5-10 m/s. Vítr byl z tohoto směru komplikovaný, změnový, s 

častými změnami z levé strany závodní tratě. 

    Na Las dominovali 1. Viktor Teplý a 2. Štěpán Novotný, na L47 1. Klára Himmelová a 2. Ondřej 

Müller. 

 

Výsledky: LAS: Jakub Halouzka 4/30 záv., Ben Přikryl 11/30 záv., Víťa Moučka 18/30 záv. 

                  L47: Klára Himmelová 1/10 záv., Jirka Himmel 4/10 záv. 

  

  

     V měsíci říjnu máme hlavní program zaměřen na soustředění na Lago di Garda, kam jsou 

pozváni, a kterého se doufám zúčastní i nováčci, z nichž některé mám vyhlídnuté pro zařazení do 

nového týmu SCM 2019. Je pochopitelně nutné projít na Gardě se všemi návrh plánu 2019, jejich 

nominaci a účast na hlavních závodech a soustředěních budoucí sezóny, koordinaci dopravy a 

zajištění týmu.     
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      Dopracování celé sezóny včetně výpočtů je časově velmi náročné, jedná se o více než 100 

závodních výsledků a v rámci vyřazování některých členů týmu a sestavování nového týmu na rok 

2019 je třeba věnovat celé věci více času. Proto rozbor celé sezóny 2018 a komplexní hodnocení 

jednotlivých členů Laser týmu, jejich aktivitu, výsledky a úspěšnost včetně mého návrhu na 

zařazení do Týmu SCM Laser na sezónu 2019 a představení nového Plánu 2019 jsem schopen 

reálně dopracovat do začátku měsíce listopadu a oficiálně jej představit po návratu z Lago di Garda. 

 

 

 

V Jilemnici, dne 10.10.2018                                                                   Michal Smolař 

                                                                                                            trenér SCM Laser 

 

 

  


