
Zpráva trenéra SPS za září 2018 
 
Během září byly hlavními úkoly:  

 Příprava MM Polska Dziwnow – ubytování, transport 

 MČR Q náhradní termín – garant za ALT Q 

 Akce Dziwnow MM Polska 

 Poslední pohárový závod ALT Q-Lipno 

 Plánování podzimních a zimních akcí – Garda Halloween, Španělsko únor a březen 

 Změny v družstvu SPS na podzimní akce a na rok 2019 
 
Akce MČR Q - náhradní 
Ve čtvrtek jsme přiletěli z MS a v pátek odjeli na Lipno pokusit se napodruhé o odjetí MČR. Nakonec se 
v sobotu podařilo odjet 4 rozjížďky za nestálého větru, přičemž jsme se museli postupně přesunout až 
k Vltavici. V neděli se již nezávodilo. Zaslouženě vyhrál Tibor Neveloš, před Adélou Rabasovou a 
Michalem Halouzkou. Někteří dobří závodníci doplatili na riskování při startu, protože se škrtalo až po 
páté rozjížďce, která se již neuskutečnila. Společně s ALT Q a rozhodčími se snažíme o sjednocení 
podmínek a pravidel s mezinárodními regatami Q. Tam se závodí na ustálené IODA trati, škrtá se 
pouze jedna rozjížďka za celý závod až při páté, trenéři nesmějí na úroveň startovní čáry atd.  
 
Akce MM Polska Dziwnow  
Po krátkém dvoudenním odpočinku jsme ve středu vyrazili do Dziwnowa. Abych se více seznámil 
s novými adepty do SPS a zároveň, aby se oni seznámili s mořskými podmínkami, tak nakonec bylo na 
startu 18 českých lodí. Čtvrtek jsme věnovali tréninku a pro nováčky to bylo seznámení s revírem. Vál 
slabší vítr z moře. V pátek se odjela jedna až dvě jízdy podle skupin, protože vál slabý vítr. Sobota byla 
velmi náročná, protože dvě skupiny musely absolvovat čtyři hodinové rozjížďky ve větru až 18kn a 
velkých vlnách, které občas i zalévaly. Skoro všichni naši nováčkové vydrželi více než šest hodin na 
vodě v těchto podmínkách. Našim zkušenějším závodníkům Lukášovi Krausovi a Adamovi Jarošovi 
utekla zlatá skupina jen o fous. V neděli jezdili oba výborně a nakonec skončili na druhém resp. 
čtvrtém místě ve stříbrné. Z nováčků si nejlépe vedla Kristýna Flosmanová. 
Děkuji všem zúčastněným rodičům a trenérům za podporu. 
http://2018.sailingnet.pl/mmpsko/results.html 
 

 
Těsné souboje v Dziwnowě 



Indiánské léto-poslední závod Poháru ALT Q 
 
Závod byl přesunut z Mlýnů na Lipno, tentokrát do YK Jestřábí. Vítr mladým jachtařům konečně 
trochu přál a tak se uskutečnilo 8 rozjížděk ve slabším a středním větru. Na domácím poli si opět 
nejlépe vedl Tibor Neveloš z YC Štětí. O druhé až páté místo sváděli boj až do poslední rozjížďky 4 
borci. Nakonec druhý Lukáš Kraus z JK Česká Lípa a třetí Šimon Jurečka z ČYK Praha. 
Celkové výsledky Poháru ALT Q budou vyhlášeny při MČR TR v YC CERE. 
 
Tonda Mrzílek 
 
 
 
 


