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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 1/2019 



V průběhu ledna bylo zorganizováno setkání členů Sportovního centra mládeže, rodičů a 
trenéra třídy 29er v Praze v YC CERE. Na této akci byla zopakována pravidla členství v 
SCM, byl představen kalendář akcí pro letošní rok a žhavou novinkou se stal projekt 
Jachting hledá Skiffmeistera. Jedná se o soutěž mezi členy SCM o projevení největší 
aktivity, která bude na konci roku náležitě odměněna. Celý projekt byl 2 měsíce připravován 
a nyní byl uveden do chodu. V průběhu sezóny ale dojde ještě k drobným úpravám, aby co 
nejvíce vypovídal o aktivitě mladých jachtařů. 


Trenér SCM se v lednu také zúčastnil setkání Sportovního úseku, kde se probíral návrh 
Koncepce závodního jachtingu. V závěru měsíce pak proběhla dlouho připravovaná 
přednáška Davida Křížka na Přírodovědecké fakultě, organizovaná Jachtařskou akademií na 
téma Strategie a taktika v závodním jachtingu. Akce se zúčastnilo přibližně 190 posluchačů.
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V závěru měsíce odletěla skupina Sportovního centra mládeže A opět do italského Anzia na 
další soustředění. Tentokrát se zúčastnily čtyři posádky třídy 29er a znovu se přidala jedna 
posádka třídy 420. Informace o soustředění naleznete v únorové zprávě.


Důležitým bodem bylo setkání a telefonický hovor se zástupci lodní třídy 420. Výsledkem je 
uzavření dohody o vzájemné spolupráci a hledání cesty ke společným akcím a 
soustředěním. Cílem je ukončení všech sporů a naopak zahájení vzájemného respektu a 
podpory.


“Jachting hledá Skiffmeistera” - soutěž aktivity členů SCM 

1. A. Ott / D. Muzikář - 367 bodů


2. M. Krsička / L. Krsička - 258 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 222 bodů


Hodnocení posádek: 

Hodnocení posádek a soustředění v Anziu naleznete v únorové zprávě trenéra SCM.


Byly dopracovány webové stránky ALT 29er a probíhá úzká spolupráce s vedením třídy. 
Připravuje se dalších soustředění v Itálii a zajištění všech povolení na domácí vodní plochy.
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Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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