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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 8/2019 

V průběhu srpna se podařilo odtrénovat celkem 15 dnů. Členové Sportovního centra 
mládeže dokončovali mistrovství světa v polské Gdynii, odjeli závod na Seči, mistrovství 
Evropy na Lago di Garda a utkali se v boji o titul mistra republiky na Lipně.


Mistrovství Evropy 

Mistrovství Evropy lodní třídy 29er se letos jelo na Lago di Garda v Itálii. Jedna z nejlepších 
jachtařských lokalit světa přilákala celkem 210 posádek, tedy 420 jachtařů ze 16 zemí. V 
kvalifikaci se odjelo celkem 9 rozjížděk. Poté přišlo rozdělení do skupin a v následujících 
třech dnech bylo odjeto dalších 8 rozjížděk. Z našich si dle očekávání nejlépe vedla 
posádka Jára Čermák a Petr Košťál, ale s celkovým výsledkem nakonec spokojeni nebyli. 
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Hned v úvodní rozjížďce projížděli před vjezdem do závěrečného kola na prvním místě s 
náskokem 200 metrů. Obrovská změna větru a dojezd na genakr k návětrné bóji pro ně ale 
znamenala propad z vedoucí pozice a psychickou újmu, kterou si bohužel nesli do dalších 
rozjížděk. Vzpamatovali se až na konci kvalifikace, kdy je dojezdy 5 a 8 posunuly alespoň 
do stříbrné skupiny. Průběžné 86. místo pak postupně vylepšili a nakonec poskočili na 71. 
příčku.


Stříbrná skupina utekla také posádce Adam Ott a David Muzikář, kteří i přes technické 
problémy skončili na 8. místě v bronzové skupině a celkově tedy na 108. místě. Díky 
prohranému protestu stříbrná skupina utekla i mladé nadějné posádce sourozenců 
Krsičkových. Celkově tedy skončily naše posádky s jednou lodí ve stříbrné skupině, 3 
posádky v bronzové a 4 posádky v emeraldové. Horší výsledek sourozenců Košatových 
způsobilo zranění kormidelnice v jedné z rozjížděk. 


Příští rok se jede evropský šampionát v holandském Medmbliku, kde lze očekávat opět 
obrovský počet startujících posádek. 


zhik 29er European Championship - CV Arco - Lago di Garda ITA - 210 lodí 

  71. J. Čermák / P. Košťál


108. A. Ott / David Muzikář


125. A. Justová / P. Tupý


132. M. Krsička / L. Krsička


172. Š. Jurečka / M. Jurečka


176. A. Milerová / J. Pokorný


200. M. Bauerová / V Paigerová
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Evropy na 
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206. L. Košatová / L. Košata


—————————————————————————————————————————


Štít města Pardubic - Seč - 8 lodí 

1. M. Krsička / L. Krsička


2. A. Ott / D. Muzikář


3. A. Milerová / J. Pokorný 


—————————————————————————————————————————


Mistrovství ČR 

Na Lipně v Černé v Pošumaví se na konci prázdnin odjelo mistrovství České republiky lodní 
třídy 29er. Závodu se zúčastnilo celkem 11 posádek. Během úvodního dne byl vítr poměrně 
slabý, ale podařilo se odjet 2 rozjížďky. V nich si nejlépe vedla posádka bratrů Krsičkových, 
kteří se dvěma vítězstvími dostali do vedení. Pak ale přišel protest od bratrů Jurečkových a 
následná diskvalifikace doposud vedoucí posádky. Poslední den závodu od rána vítr 
postupně zesiloval a v nárazech dosahoval až 16 uzlů. Byl proměnlivý ve své síle i směru, 
ale nakonec bylo odjeto 5 rozjížděk. V silnějším větru dominovala posádka Jára Čermák a 
Petr Košťál. Ti dokázali vyhrát 4 rozjížďky vřadě. Díky kolizi v úvodní rozjížďce dne, ale došlo 
k protestu, tentokrát ze strany bratrů Krsičkových. Pořadí se opět měnilo. Bronz si z 
mistrovství republiky odváží Šimon Jurečka a Matěj Jurečka. Stříbro s hořkou příchutí zbylo 
na Járu Čermáka a Petra Košťála a z mistrovského titulu se radují Michal Krsička a Lukáš 
Krsička.


Mistrovství ČR - JK Černá v Pošumaví - 11 lodí 

1. M. Krsička / L. Krsička - 1,DSQ,1,2,6,2,2 - 14b


2. J. Čermák / P. Košťál - 3,UFD,DSQ,1,1,1,1 - 19b


3. Š. Jurečka / M. Jurečka - 4,5,2,5,3,4,7 - 23b


Na soustředění před MČR se tým věnoval měření trimu a také bezpečnostním nácvikům.
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V hodnocení “Jachting hledá Skiffmeistera” se včele drží naše nejlepší a nejzkušenější 
posádka Jára Čermák a Petr Košťál. Na druhé místo se prodrali bratři Krsičkové a na třetím 
místě jsou Adam Ott a David Muzikář. Ve skupině SCM B stále vedou bratři Nevelöšové. 
Jejich body jsou ale především z fyzických aktivit a působení v jiných lodních třídách. Jejich 
aktivita na 29eru je téměř nulová. Bodově se k nim dotahují sourozenci Košatovi. Na 3. 
místě jsou Markéta Bauerová a Vanda Paigerová.


- soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. J. Čermák / P. Košťál - 2.262 bodů


2. M. Krsička / L. Krsička - 1.911 bodů


3. A. Ott / D. Muzikář - 1.795 bodů


SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.155 bodů 

2. L. Košatová / L. Košata - 1.119 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 759 bodů


Poděkování patří Jachtařské akademii, která organizuje na říjen pro naše závodníky školení 
Vůdce malého plavidla na Orlíku.
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Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka měla několik skvělých momentů na závodech v zahraničí, 
ale celkové 71. místo z mistrovství světa a totéž umístění z mistrovství Evropy odpovídá 
jejich výkonnosti. 


Adam Ott / David Muzikář - Tým dokáže zajet ve všech podmínkách, ale projevily se 
problémy s komunikací, které směřují až k rozpadu této dvojice. Uvidíme zda pomůže 
podzimní volnější režim.


M. Krsička / L. Krsička - Oba závodníci patří mezi naše naděje pro další sezóny. Dokázali se 
velmi zlepšit a občas předvádí pěkné souboje s našim nejlepším týmem. 


Š. Jurečka / M. Jurečka - Kormidelník jezdí teprve první sezónu, ale dostali se na stupně 
vítězů na mistrovství republiky. Snad bude jejich výkonnost nadále vzrůstající. 


A. Justová / P. Tupý - Posádka se dohodla na přerušení spolupráce na konci sezónu. Díky 
tomu mohou vzniknout hned dva týmy s šancí uspět.





Czech 29er zahájil spolupráci s výrobcem lan LANEX. Od srpna 
některé posádky testují řadu lan. Posádka Čermák a Košťál 
mají vyměněné všechny provazy. 


V září čeká závodníky pohárový závod na Nových Mlýnech a 
také Eurocup na maďarském Balatonu.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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