
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2020 

 

Sportovní středisko 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 6.7.2020 
 

• Závod moravského poháru Kroměříž 

- Účast: L. Dokoupilová, B. Dokoupilová, A. Rabasová, J. Přikryl 
- Vítr: 3 – 10 kt 

- Výsledky: 1. L. Dokoupilová, 2. J. Přikryl, 3. B. Dokoupilová, 4. A. Rabasová 

 

•  Trénink a závod Izola, Slovinsko 
- Účast: B. Dokoupilová, J. Přikryl, K. Lojková, A. Rabasová, M. Ráža, K. Chalupníková, T. 

Peterka 

- Vítr: 3 – 12 kt 
 
Trénink družstva SpS probíhal 5 dní z čehož 3 dny byli závodníci součástí mezinárodní 

tréninkové kliniky pod vedením Mauricia Benčiče. Maurizio nám opět předal mnoho 
cenných rad a závodníci si ho velmi oblíbili. Nejvíce jsem zcela jistě ze spolupráce 

s Mauriziem těžila já během společně stráveného času na jednom člunu. Maurizio je 
trenérská kapacita a trénoval několik mistrů světa či kontinentálních mistrovství. 

Zároveň má na starosti výrobu plachet One Sails, které jsou aktuálně jedny z nejlepších. 
Většina závodníků SpS na plachtách One Sails závodí, Mauriziovo rady k trimu byly velmi 

užitečné.  
 

Chtěla bych poděkovat ČSJ, že podporuje mé vzdělávání a umožňuje tyto formy 
trenérských spoluprací. Sama jsem byla aktivní závodnicí a pohled z trenérského člunu je 

zcela odlišný od pohledu závodníka. Jsem tedy ráda, že mám možnost se v trenérské 
praxi stále vzdělávat a letošních 5 dní strávených s Mauriziem pro mne i zúčastněné 
závodníky bylo velkým přínosem.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

• Výsledky TOP 5  

 

1. J. Přikryl 768 bodů 

2. K. Lojková 650 bodů 

3. F. Burda 644 bodů 

4. B. Dokoupilová 619 bodů 

5. L. Dokoupilová 553 bodů 

 

• Hodnocení členů: 

L. Kraus – závodník se doposud nezúčastnil žádného tréninku společně s  SpS. Jeho zákonný zástupce nereaguje na 

žádné zprávy a zatím nepotvrdil závodníkovo účast na žádném ze společných tréninků během léta / brzkého 

podzimu. Závodníkovo setrvání ve sportovním středisku vzhledem k jeho neaktivitě pozbývá významu, zároveň neplní 

základní požadavky pro členy SpS.  

K. Chalupníková – závodnice již letos byla 42 dní na Optimistu a 19 dní na windsurfu. Klára během letošní sezóny 

velice vylepšila techniku jízdy a na Optimistu se již cítí jistěji. Účastnila se velice aktivně většiny naplánovaných 

tréninků. 

V. Tlapák – závodník se doposud nezúčastnil žádného tréninku společně s  SpS, také bohužel nevyplňuje tréninkový 

deník Opti Leader ani jinak neinformuje o své aktivitě. Závodník tedy neplní požadavky pro členy SpS a jeho setrvání 

ve sportovním středisku tak nemá žádný význam.  

Z. Tlapáková – závodnice se letos také ještě nezúčastnila žádného tréninku se sportovním střediskem a zákonná 

zástupkyně komunikuje velmi sporadicky. Tréninkový deník závodnice poprvé vyplnila v polovině června, od té doby 

opět tréninkový deník, který má vyplňovat 1 x týdně neaktualizuje.  

T. Peterka – nový člen SpS, který již byl na tréninku ve slovinské Izole. Tomáš je velmi ctižádostivý a snaživý. Jeho 

slabší stránkou je technika jízdy ve vlnách a nedostatečná vyježděnost ve větším poli. Tomáš má potenciál a rychle 

se učí z vlastních chyb. Do týmu rychle zapadl a je spolehlivým parťák. 


