
Zpráva trenéra SPS za květen 2018 
 
Během května byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava MS a ME (platby do zahraničí, ubytování, letenky, atd) 

 Organizace dalších akcí- Scheveningen květen, Dziwnow květen-červen 

 Dokončovací práce na videích pro Jachtařskou akademii 

 Účast na schůzi SÚ 

 Účast na VH ALT Q 

 Akce Scheveningen 

 Akce Dziwnow 
 
Scheveningen 

Soustředění bylo zaměřeno na seznámení s revírem ME a na techniku jízdy na volném moři. Celou 
dobu vál příznivý vítr z moře, takže poslední den vlny dosahovaly až 3m. Po většinu času byl velmi 
silný proud až 25m/min, takže závodníci byli nuceni 50 minut stoupat, aby se 10 minut svezli na zaďák 
na pěkných vlnách. Byli jsme hosty v národním jachtařském centru holandské reprezentace a 
ubytovaní v kempu v domcích, kde budeme i během ME. Trochu problém je doprava, protože se jedná 
o velké město, kde jsme 7km do maríny někdy jeli také přes 30'.  V době ME, je navíc plánován příjezd 
lodí Volvo Ocean Race, takže to bude ještě horší. 
 

 
 
Dziwnow 
Většina výpravy dorazila do Dziwnowa v pondělí večer. V úterý začal trénink, jednalo se především o 
techniku jízdy na vlnách, obraty a halzy, zkusili jsme si také starty, nejprve samostatně a později i s 
polským a irským týmem. Po dvoudenním tréninku navazovala čtyřdenní regata.               
Puchar Dziwnowa byl posledním kvalifikačním závodem Poláků na MS a ME a pro naše reprezentanty 
cvičným závodem před MS a ME. První den v silnějším větru a velkých vlnách, držel krok s Poláky 
pouze Ondra Šindelka, další dny vítr zeslábl a občas se povedly pěkné dojezdy i Vojtovi Tlapákovi a 
Lukášovi Krausovi. Tito tři borci se také dostali do zlaté skupiny. Nejlépe se umístil Ondra Šindelka na 
53. místě ze 134 lodí. Děkuji za pomoc především Martinovi Žižkovi na doprovodném člunu a rodičům 
Pavlíně Tlapákové, Kláře Valenové, Petře a Martinovi Šindelkovým za výbornou pomoc na břehu.                                                                                                  
Výsledky: http://2018.sailingnet.pl/dziwnowA/results.html 
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Více fotek na: https://www.facebook.com/CZEOptimist/ 
 

Tonda Mrzílek 
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