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Po MČR mali posádky 2-týždennú pauzu na regeneráciu, po intenzívnom mesiaci na vode. Následne
sme sa premiestnili na Lago di Garda, do dejiska EuroCup Final. Samotnému preteku predchádzal
4-dňový tréning vo vetre 4 až 25 uzlov, takže bolo možné absolvovať tréning vo všetkých možných
podmienkach, ktoré na nás čakali cez regatu. Nakoľko boli štarty plánované na skoré ranné hodiny,
tréning sme sa snažili adekvátne prispôsobiť.

Zamerali sme sa predovšetkým na štarty a doladenie manévrov v silnom vetre. Absolvovali sme
teoretický blok o predštartovej príprave, a komunikácii v rôznych situáciách na kurze.
Každá posádka si stanovila 1 cieľ na pretek a snažili sme sa ho každý deň vyhodnocovať.

Konkurencia bola veľká, preteku sa zúčastnilo 150 lodí z 19 krajín sveta. Podmienky boli o to
zložitejšie, že bolo pole rozdelené len na 2 skupiny jazdiace na 1 okruhu a mismanagement zo strany
RC spôsoboval na trati veľké rozdiely vo vetre, skrumáže a pod.

Simultánne prebiehalo plánovanie zimnej prípravy v spolupráci so Slovinskou, Maďarskou a
Rakúskou ekipou. O 2 týždne prebehne prvé sústredenie v slovinskom Koperi už v novom zložení
SCM.

S výsledkami SCM som spokojná, posádka Viščorová/Šlechtická sa kvalifikovala prvýkrát do
zlatej skupiny (keby sa delilo ako zvyčajne na 4 skupiny, bola by to solídna strieborná), a
posádka Dadák/Viščor zajazdila TOP 10, čo ich v celkovom poradí EuroCup rebríčku dostalo
na 3.miesto za rok 2022!

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Tréning bohužiaľ posádka neabsolvovala spolu, nakoľko Lukáša zadržal doma covid.
Dan teda strávil tréningové dni na motoráku a jeden deň na vode, aby bol rozohriaty pred pretekom.
Bez prípravy ale v dobrom nasadení a oddýchnutí, začala posádka dva dni kvalifikácie solídnymi
výsledkami. Nenechali sa vyviesť z rovnováhy ani kiksami a zložitými situáciami na trati, ktoré plynuli
z hustého poľa. Prioritou boli štarty, ktoré dokázali exekuovať na výbornej úrovni a ktoré im umožnili
držať sa s poprednou skupinou. Oceňujem konzistentnosť a mentálnu výdrž tak, že dokázali udržať
výborný výsledok. Myslím, že tieto výsledky sú jasným znakom toho, že rozhodnutie pokračovať na
prípravnú olympijsku LT je vhodným rozhodnutím s veľkým potenciálom.

Viščorová/Šlechtická - U Nely a Katy bolo už v tréningu vidieť veľký pokrok v boathandlingu, najmä
v halzách, ktoré posádke počas celej sezóny spôsobovali problém. K tréningu pristupovali aktívne
napriek tomu, že to bol ich posledný spoločný event. V kvalifikačnej časti preteku im chýbali taktické
detaily na prvej stúpačke, čo sa vyskytovalo u viacerých posádok. Pracovali naďalej na štartoch,
ktoré sa zlepšovali, ale nestačili na silné pole zlatej skupiny, Dievčatá sa po prvýkrát kvalifikovali do
zlatej skupiny, čo je evidentný pokrok a aj v nej dokázali dosiahnuť solídne



výsledky. Je to dobrý rozbeh do ďalšej sezóny s novými posádkami.

Kraus/Baštář - Lukáš a Ondra sa snažili využiť silný vietor na pochopenie rýchlosti lode. Ešte majú
problém s balansom medzi rýchlosťou a výškou lode v silnejšom vetre. Dobre reagujú na veterné
rozdiely. Na EuroCupe pretekali len jeden deň, pretože Lukáš potom ochorel a Ondro bol so mnou
pozorovať dianie z člnu. Mali excelentné štarty a držanie pozície po ňom (čo je ich dlhodobým
cieľom), nevedeli však vyhodnotiť trade-off medzi dokonalou štartovou pozíciou a strategickou
výhodnosťou ich pozície vzhľadom na prvú časť stúpačky. Často riešime risk management a
plánovanie kritických situácií. Ondro sa aj na člne veľmi aktívne zapájal a poskytlo mu to nový pohľad
na race course.
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