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Na Nechranicích v CSCN se konalo soustředění Sportovního centra mládeže a ALT 29er. 
Úvodní den foukal extrémně silný vítr s nárazy přes 25 uzlů. Na vodu tedy vypluly jen dvě 
nejzkušenější posádky, které náročné podmínky zvládaly bez větších problémů. V dalších 
dnech pak vyplulo další sedm posádek a probíhal klasický trénink v početnější skupině. 
Zaměření bylo zejména na přípravu před mistrovstvím republiky, ale zkoušeli jsme i nové 
prvky včetně jízdy poslepu atp. Před mistrovským závodem jeden den nefoukalo, ale 
závodníci tak měli více času na přípravu lodí. 


Během třídenního závodu foukalo pouze úvodní den, kdy se odjelo celkem 5 rozjížděk. Díky 
přechodu frontálního systému se dostavil hodně silný vítr a 13 posádek si mohlo užívat 
skvělý jachting. Nejlépe si vedla posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál, kteří vyhráli tři 
rozjížďky a právem si tak odváží titul. Na druhém místě skončili Matěj Vítovec a Martin 
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Krsička a třetí místo patří týmu Adam Ott a David Muzikář. Stupně vítězů tak obsadili 
výhradně členové Sportovního centra mládeže. Skvěle jela i naše nejmladší posádka Michal 
Krsička a Lukáš Krsička, kteří skončili i přes tvrdé podmínky a lehčí hmotnost na skvělém 5. 
místě a jen 3 body od medaile.


29er - mistrovství České republiky  Nechranice CSCN (13 lodí) 

1. J. Čermák / P. Košťál - 1,4,2,1,1 - 5b


2. M. Vítovec / M. Krsička - 2,9,1,2,3 - 8b


3. A. Ott / D. Muzikář - 7,1,4,6,2 - 13b


5. M. Krsička / L. Krsička - 6,2,5,3,6 - 16b


Pohár ČR 2018 - konečné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 4b


2. Vítovec / Krsička - 7b


3. Milerová / Pokorný - 15b


4.   Ott / Muzikář - 18b


7.   Krsička / Krsička - 23b
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29er - Závod 
série Eurocup  
v polské Gdyni 

  






Žebříček SCM - průběžné pořadí 

1. Čermák / Košťál - 12b


2. Vítovec / Krsička - 20b


3. Krsička / Krsička - 33b


4. Ott / Muzikář - 35b


Hodnocení posádek: 

Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka podává vyrovnané výkony a zlepšila se i ve 
slabším větru, ale na lepší než 2. místo na MČR v jejich poslední sezóně to nestačilo. Věřím, 
že ale předvedou svoji výkonnost na finále Eurocupu. Je třeba ale nepodcenit přípravu 
materiálu. 


Jára Čermák / Petr Košťál - posádka zrychlila i v silném větru a tak ji právem náleží první 
příčka v Poháru ČR i na mistrovství republiky. Tým je stálé v mládežnickém věku a příští rok 
se může zúčastnit regaty Youth World Sailing, kde by konečně mohli zlepšit reputaci našich 
posádek.
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Adam Ott / David Muzikář - posádka neměla příliš natrénováno, ale rychle se zapojili a 
během soustředění vyladili formu na mistrovský závod, kde brali bronz. Posádka je i přes 
mladý věk hodně těžká. Uvidíme zda z toho na Gardě udělají výhodu.


Lukáš Krsička / Michal Krsička - mladá posádka se opět vrátila k původnímu rozložení a 
na mistrovství předváděla skvělé výkony. Dokonce i v tvrdých podmínkách si kluci vedli 
velmi dobře. Snad se podaří posádku udržet pohromadě a pak mají obrovskou šanci to 
někam dotáhnout. 


Závodníky nyní čeká soustředění a finále série Eurocup na Lago di Garda. Zároveň byl 
zahájen nábor nových závodníků pro příští sezónu. Veškeré informace na stránkách třídy 
www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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