
Zpráva trenéra SPS za srpen 2018 
 
Během srpna byly hlavními úkoly:  

 Příprava MS – ubytování, transport, charter, finance 

 Akce Dziwnow srpen-trénink před MS 

 MČR Q – garant za ALT Q 

 Plánování podzimních akcí – Dziwnow MM POL, Garda 

 Změny v družstvu SPS po ME 

 Akce MS Q Cyprus 
 
Akce Dziwnow srpen 
Trénink v Dziwnowě byl zamýšlen především pro účastníky MS. Jelikož Krsičkovi dali přednost ME 
29er, oslovil jsem další zájemce, nicméně 3 z 5 účastníků MS byli přítomni, celkem 6 lodí. Od druhého 
dne až do konce jsme přibrali místního závodníka Michala, který jezdil na úrovni našich nejlepších, 
takže to bylo přínosem pro obě strany.                                                    
Po celou dobu nám přálo počasí a foukal příznivý vítr různých směrů, dva dny ze břehu, dva dny ze 
západu a jeden den pěkná bríza ze SV, která je zde častá. Poslední den byl trochu nad zkušenosti 
našich závodníků, protože se vlny zalamovaly a došlo i k materiální škodě, takže jsem ukončil trénink 
předčasně.                                                                            
Zaměřili jsme se na techniku jízdy na vlnách, na samostatné trimování, na taktiku na krátké trati a na 
starty. Zlepšení bylo celkem zjevné u všech účastníků.                                          
Opět jsme bydleli v krásném prostředí areálu Pod Orzechem, kde se děti mohou po tréninku vyřádit při 
různých hrách. Děkuji Kláře Valenové za pomoc a zajištění stravy pro závodníky. 
 

 
Výborné podmínky v Dziwnowě 
 
 
MČR Q 
MČR se konalo o týden dříve než tradičně, z důvodu kolize s MS Q. Zúčastnili se i závodníci z Maďarska 
a Slovenska. HR Vašek Brabec vytvořil spolu s týmem z YC Černá, vše podle představ ALT Q, tzn. 
klasická trať IODA, jedna škrtačka až při 5 rozjížďkách a další drobnosti, na kterých jsme se předem 
domluvili. Bohužel i přes snahu ZK se nepodařilo odjet více než dvě rozjížďky, takže MČR nebylo 
uznáno. 
MČR mělo být prvním nominačním závodem pro MS a ME 2019. 
Během MČR jsem uspořádal dvě schůzky s trenéry, rodiči i některými závodníky SPS. Protože dochází k 
větším změnám v týmu, kdy končí na Q 8 závodníků SPS, byla tato schůzka přínosná především pro 
nové závodníky a jejich doprovod. Domluvili jsme se na podzimních akcích MM Polska v Dziwnowě a 
Halloween regata na Gardě, a rovněž na zimní přípravě ve Španělsku. 



 Vlastnoručně batikovaná trika 
 
MS Limassol 
Neočekával jsem nějaké světoborné výsledky, protože jsem si vědom, že oproti ostatním máme málo 
naježděno. Asi nejvíce jsem věřil Lukášovi Krausovi, který absolvoval skoro všechny akce SPS a i 
podmínky hrály pro něj. Myslím, že problém byl v hlavě, kdy si nevěřil na startech a startoval o kousek 
pod čarou. V posledních dvou dnech jeho výkonnost klesala v důsledku únavy a bolesti v krku. Matěj 
Kučera startoval zpočátku hůře, později lépe, díky tomu se mu povedly dvě stoupačky ve finále, které 
pak ovšem pokazil v bráně a druhém stoupání. Lukáš a Michal Krsičkovi neseděli na Q celou sezónu, 
kromě závodu na Gardě, a přestože se jim starty celkem dařily, tak záhy se propadli kvůli menší 
rychlosti ve vlnách a proudu. Nebyly to podmínky pro větší závodníky, přesto se jim ve finále dařilo z 
našich nejlépe. Matěj Ptáčník patří také mezi těžší a navíc na moři má málo zkušeností, začal jezdit se 
SPS až letos v dubnu. Nedařily se mu starty a navíc neměl rychlost.                                                                                       
Naši závodníci zajeli podobně jako vloni, ale získali spoustu zkušeností např. s mořskou brízou. 
Konkurence je čím dále větší, např. POL neměli nikoho ve zlaté a stříbrné a 3 lodě v emerald, podobně 
GBR a další přímořské státy.                                                             
Děkuji za spolupráci Petře Krausové a Lence Mrzílkové, které velmi dobře zastávaly pomoc 
závodníkům na břehu. 
 

 S kamarády POL a SVK 
Tonda Mrzílek 



 
 
 
 


