
Zpráva trenéra SPS za duben 2019 
 
 
Během dubna byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava a uzavření nominace na MS a ME Q 2019, doplatek startovného ME 

 Akce v Chorvatsku-soustředění a regata Medulin 

 Příprava dvou květnových akcí v Dziwnowě  

 Návrh nominace na MS a ME: 
Účast na MS je omezena 5 závodníky bez rozdílu pohlaví, účast na ME je rozdělena na dívky a 
chlapce v poměru 4:3 nebo naopak. Podle nominačních pravidel ČSJ jsem určil tři nominační 
závody, z nichž se počítají dva – MČR 2018, MM Polska 2018 a Clivo Sailing Cup 2019. Můj 
návrh nominace podpořený všemi členy VV ALT Q je následující: 
MS Antiqua 6.-16.7. 
Adam Jaroš, team leader a trenér Roman Jaroš 
ME Crozone (FRA) 22.-29.6. 
MED – Kristýna Flosmanová, Adéla Rabasová, Zuzana Tlapáková 
MECH – Lukáš Kraus, Tibor Neveloš, Ondřej Šindelka, Vojtěch Tlapák 
Team leader Jan Kraus, trenér Antonín Mrzílek 
 

 
 

Soustředění a regata Medulin 

Kromě jedné členky SPS, která se omluvila z důvodu přijímacích zkoušek, se ostatních 14 členů 

vypravilo pro změnu do Chorvatska na krátký třídenní trénink s chorvatskými a srbskými týmy pod 

taktovkou Daria Kliby, a mezinárodní regatu Clivo Sailing Cup. Kromě této skupiny se na trénink a 

následně na regatu přidalo dalších 8 českých lodí. Oproti minulým letům, kdy jsme pravidelně 

absolvovali trénink a mega závod na Gardě, jsme zvolili menší regatu s větším počtem odjetých 

rozjížděk a atraktivními medailovými rozjížďkami po dvaceti ve skupinách. Rovněž vložený match 

racing na lodích Laser Stratos se mladým jachtařům velmi líbil, zvláště když mohli fandit vítěznému 

klubu SK Štětí pod vedením kormidelníka Tibora Neveloše a posádkou Zuzka a Vojta Tlapákovi a 

Michal Rais. 

Z devádesátičlenného startovního pole, kde nechyběl ani mistr Evropy z roku 2017, se dostalo pět 

borců do zlaté skupiny – 8. Lukáš Kraus, 11. Tibor Neveloš, 13. Adam Jaroš, 16. Vojta Tlapák a 19. 

Ondra Šindelka. Lukáš a Adam dokázali také vyhrát po jedné z 10 rozjížděk. Naši závodníci byli vidět. 

Úspěšní jsme byli také v závěrečné tombole, kde hlavní cenu, plachtu OLIMPIC vyhrála Bára Valenová! 

 

Děkuji všem mladým jachtařům za vzornou reprezentaci a také klubovým trenérům a rodičům za 

pomoc. 



 
 
 

 
 
Tonda Mrzílek 
 


