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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 9/2019 

V září se jel závod Poháru ČR na Nových Mlýnech. Pro nedostatek větru se ale nakonec 
odjela pouze jedna rozjížďka. Mnohem lepší podmínky panovaly na Balatonu při závodě 
Eurocup. Trenér SCM se také zúčastnil soustředění slovenských posádek na Liptovské 
Maře. Došlo zde k zahájení regionální spolupráce a dohodě o pořádání Česko-Slovenského 
poháru.


Eurocup na Balatonu 

Balatonfüred Yacht club se stal poprvé pořadatelem závodu série Eurocup lodní třídy 29er. 
Na Balaton dorazilo celkem 24 posádek ze 6 zemí. Velmi potěšující byla účast 7 lodí z 
české flotily. Závod trval 4 dny a odjel se maximální počet, tedy 14 rozjížděk. Vítr byl v 
úvodu silnější, ale v dalších dnech pulzoval nejen v síle, ale především ve směru. 
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	 S náskokem neuvěřitelných 39 bodů zvítězila domácí posádka Maté Jeney a Arthur 
de Jonghe, kteří letos skončili na 8. místě na mistrovství světa. Na 2. místě dojela posádka 
Richard Schultheis a Max Körner z Malty. Richard je vice mistr světa lodní třídy Optimist. Na 
3. místě pak skončily jachtařky ze Švédska, Martina Carlson a Amanda Ljunggren.


	 Z našich se úvod v silnějším větru vydařil posádce J. Čermák a P. Košťál, kteří si 
připsali dojezdy 7, 3, 5 a 8. Podobně na tom byli také A. Justová a P. Tupý, kteří dokončili 
na 4., 6., 3. a 11. místě. V dalších dvou dnech vítr zeslábl a pořadí se hodně měnilo. Bratři 
Krsičkové dokázali dojet na 2. místě a dvakrát 5. Nakonec nejlépe z našich dojela dle 
očekávání posádka J. Čermák a P. Košťál. Celkové 7. místo pro ně ale bylo trochu 
zklamáním. Posádka měla konečně dobré starty a většinou i dobrou rychlost, ale nedařilo 
se jim dobře orientovat v proměnlivých podmínkách a nevyhnuli se ani taktickým chybám. 
O příčku za nimi skončila sourozenecká posádka Michal a Lukáš Krsičkovi. Na 10. místě 
dojeli A. Justová a P. Tupý, kteří si zároveň připsali vítězství v kategorii mix. 11. místo patří 
dívčí posádce L. Košatová a A. Košťálová. Lucie jezdí první sezónu a Anička jede teprve 
druhý větší závod na kosatce. Jejich výsledek patří k příjemnému překvapení. Na 15. místě 
skončila A. Milerová s J. Pokorným. Tato posádka získala cenu za nejlepší dospělou 
posádku. První zahraniční zkušenosti na 29eru získaly posádky T. Nevelöš a A. Nevelöš a 
také M. Bauerová a V. Paigerová, které skončily na 19. resp. 20. místě.


	 Na Balatonu je vidět, že jachting má v Maďarsku obrovskou podporu a patří mezi 
prestižní sporty. Jelikož se blíží Modrá stuha Blatonu, byly na hladině k vidění ty nejlepší 
speciály. Řada super rychlých katamaránů, včetně AC45, AC50, GC32, EX40, ale také 
dvoustěžňové a další speciály. Na regatu trénuje celá řada velkých jmen světového 
jachtingu, včetně účastníků Amerického poháru. Klub BYC dostal dotaci v přepočtu v 
hodnotě 15 mil. Kč. Budoucnost vidí ve skiffech a foilingu. Proto nakoupili další 19 nových 
29erů a řadu WASZPů. Federace má navíc 20 nových člunů, ale především výbornou 
strukturu. Již 10 let spolupracují s World Sailing na koncepci rozvoje, tedy náborech nových 

�2

29er - Eurocup 
na Balatonu  



hobby jachtařů, závodníků, na školení trenérů, výchově rozhodčích atp. Základem ale je, že 
4% státního rozpočtu míří na sport. Jejich pokrok je tak již znatelný i na té nejvyšší, tedy 
olympijské úrovni.


	 Nutno říci, že i u nás jde náš sport kupředu a narůstá jak rozpočet, tak i investice. 
Maďarsko nám může být v mnoha ohledech příkladem.


29er Eurocup - Balatonfüred HUN - 24 lodí  

1. HUN - M. Jeney / A. De Jonghe


2. MLT - R. Schultheis / M. Körner


3. SWE - M. Carlson / A. Ljunggren


—————————————————-


7.  J. Čermák / P. Košťál


8.  M. Krsička / L. Krsička


10.  A. Justová / P. Tupý


11.  L. Košatová / A. Košťálová


15.  A. Milerová / J. Pokorný


19.  T. Nevelöš / A. Neveloš


20.  M. Bauerová / V. Paigerová


- soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. J. Čermák / P. Košťál - 2.313 bodů


2. M. Krsička / L. Krsička - 1.995 bodů


3. A. Ott / D. Muzikář - 1.795 bodů


SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.251 bodů 
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2. L. Košatová / L. Košata - 1.197 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 775 bodů


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


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka si na Eurocupu vedla velmi dobře. Zejména v úvodu v 
silnějším větru. Mají rychlost, ale občas se dopouští taktických chyb. Horší kontrola 
soupeřů, špatná volba kurzu na stoupačku. I přes tyto chyby je tato posádka jednoznačně 
nejlepším týmem.


Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo k rozkolu a není jisté zda nastoupí do dalších 
závodů podzimní části.


M. Krsička / L. Krsička - Tým se rychle dotahuje. Na Eurocupu byl hned za naší nejlepší 
posádkou na 8. místě. Bodová ztráta ale i přes dobrý výsledek byla výrazná. Bratři zlepšují 
komunikaci a výkonnost ve všech podmínkách.


�4



Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se Eurocupu neúčastnila. Bojuje s finanční situací a šetří 
prostředky na nákup nových plachet.


A. Justová / P. Tupý - Tým se na konci roku rozdělí, ale na Balatonu vyhrál kategorii mix a 
vedl si naprosto skvěle v silném větru.


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


V říjnu čeká závodníky Sportovního centra mládeže závod v Brně a především pak finále 
Eurocupu na Lago di Garda.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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