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V říjnu jsme s užší skupinkou absolvovali společně s týmem SCM trénink a závěrečný Eurocup na 
Gardě. Tréninky jsme absolvovali společně, zaměření bylo především na race mode, starty a 
všechny jeho aspekty a orientaci v poli, vyšší počet lodí byl tedy vhodný.

Na Gardu odjely z mojí skupinky pouze tři posádky, jedna navíc v nestandardním složení. Po tomto 
závodě moje skupinka ukončila sezónu, plány na tu další jsou zatím otevřené.

Hodnocení posádek:

Lucka Košatová/Vojta Cibulka – Lucka s Vojtou jsou velmi dobrá posádka, při závodě jezdili moc 
hezky. Umí být agresivní na startu a hlídat si pole. Z jejich plánu a koncentrace je ale snadno vykolejí
i drobnost, je tedy potřeba zapracovat na schopnosti navrátit se zpět k plánu a do původního 
koncentrovaného módu. Důvodem, ze kterého pramenilo nejvíce chyb, byla absence pohybu ve 
větším poli (Lucka byla první polovinu roku studijně v USA a na podzim už mnoho velkých závodů 
nebylo, takže to bylo i z pochopitelných důvodů), především orientace a schopnost vytvořit si plán 
dostatečně brzy před přijezdem do brány. Jde ale o velmi nadějnou posádku, po vyjasnění ze strany 
ČSJ bych s nimi příští rok ráda spolupracovala systematičtěji.

Sára Svobodová/Vojta Šindelář – Sára odjela na Gardu s Vojtou Šindelářem, který na 29eru seděl 
po delší době. Zejména v silnějším větru tak za začátku bojovali především s technikou, což se ale 
před závodem podařilo vyřešit. V silnějším větru nakonec byli schopní se s polem držet lépe než ve 
slabším větru. Největším problémem jsou však starty; Sára s nimi má problém delší dobu, pracujeme
na nich celou sezónu. Sára hodlá příští rok pokračovat ve standardním složení s Kačkou Muchovou. 
Holky mají perspektivu, ale je před nimi ještě velký kus práce. Po vyjasnění ze strany ČSJ bych s 
nimi příští rok ráda spolupracovala systematičtěji.

Tadeáš Tkadlec/Vanda Paigerová – Tadeáš s Vandou absolvovali poslední společný závod, 
Tadeáš se příští rok chce soustředit na studium (1. ročník MFF UK), Vanda se bude jachtingu zřejmě
věnovat jen pro zábavu. Tadeáš se zlepšil v komunikaci na vodě, limitem této posádky ale byly 
starty. Pole na 29eru je velmi kompetitivní a na Gardě bylo velké množství posádek. Ve finálových 
rozjížďkách zvládali i dojezdy kolem první patnáctky stříbrné skupiny, cením i jejich samostatnost.
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