
Zpráva trenéra SPS za červen 2018 
 
Během června byly hlavními úkoly:  

 Příprava MS a ME  

 Organizace dalších akcí- Dziwnow srpen-trénink před MS 

 Účast na schůzi SÚ 

 Účast na P7 Q Nechranice 

 Akce ME Scheveningen 
 
ME Scheveningen 
Příprava na ME spočívala v tréninku v místě konání 40 dnů před regatou a dalším tréninkem a 
závodem na moři v Dziwnowě, 20 dnů před ME. Tím pádem většina výpravy dorazila do 
Scheveningenu den před oficiálním příjezdem. Dvě závodnice, které neabsolvovaly výše uvedenou 
přípravu z důvodu akcí na BicTechno, trénovali o 4 dny dříve s POL a HUN týmy. První den tréninku 
před ME nás bohužel na vodu nepustili z důvodu větru kolem 35 kn a velkých vln. Další den jsme 
absolvovali tříhodinový trénink ve slabém větru a silném proudu. V neděli proběhlo slavnostní 
zahájení, po kterém závodníci čekali na příjezd lodí VOR.                         
V pondělí začaly ostré rozjížďky. Po celou dobu ME vládly výborné jachtařské podmínky, vítr kolem 
10-18kn, slunce, akorát velmi silný proud. Ten byl příčinou dlouhého pobytu na vodě, protože po první 
fázi, kdy první skupina sotva dojela v půlhodinovém limitu na jedničku, na chvíli zeslábl, aby se pak 
otočil o 180°a tlačil lodě přes startovní čáru. Některé skupiny startovaly až napopáté.                                                                                                  
Přestože jsme strávili při tréninku relativně dost dní na vlnách (Torrevieja, 2x Garda, Scheveningen a 
Dziwnow), tak naši neměli vůbec rychlost, protože celou dobu choppy vlny, které letos nikde závodníci 
nezažili. Kromě toho, i přes naši snahu být co nejvíce na moři, tak ostatní mají přibližně 3x více dní. 
Jediným světlým okamžikem bylo 5. místo na jedničce a 12. v cíli Ondry Šindelky, kdy vál slabší vítr a 
byly delší vlny z předchozího dne. Kromě nezvyklých vln, také orientace v proudech, které dosahovaly 
rychlosti až 50m/min, byla pro naše závodníky složitá. Děkuji rodičům, především za výbornou 
spolupráci team leaderovi Pavlu Jurečkovi, ale též ostatním rodičům, kteří zajistili dopravu a přispívali 
k pozvednutí nálady našich smutných závodníků - Aničce Chmelové, Martinovi a Petře Šindelkovým a 
Katce Chalupníkové.     
Spojení ME s dojezdem VOR se myslím pořadatelům povedlo, protože pro všechny účastníky to byla 
velká atrakce a při vyhlášení výsledků, odměňovali nejlepší optíky světoví jachtaři VOR ze všech 
sedmi týmů.                         
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Repre tým ME- Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, Markéta Kališová, Ondra Šindelka,  
Vojta Tlapák, Šimon Jurečka, Adam Rek 
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