
 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2022 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 5.11.2022 
 
 

Soustředění a Autumn Cup Torbole Lago di Garda 17.-23.10.2022 

Účastníci: Pavlína Motlíková, Adam Povolný, Jeremiáš Přikryl, Michaela Blatecká, Helena Hýžová 

V polovině října proběhlo soustředění organizované společně se Štěpánem Novotným, kterého se celkem účastnilo 

10 závodníků. Závodníky jsme podle výkonnosti rozdělili do dvou tréninkových skupin. V rámci soustředění jsme 

absolvovali 4 dny tréninku který provázel střední až silný vítr v intenzitě cca 5-12m/s. Zaměřili jsme se na techniku 

jízdy po a proti větru, které jsem se věnovali celý týden. Tréninky byly jedno i dvou fázové, kdy dopolední vítr byl 

výrazně silnější než odpolední. V závěrech tréninků jsme se dohromady spojovali se Štěpánovou skupinkou SCM. Ve 

středu odpoledne jsme zařadili kompenzační cvičení pod vedením Johanky Kořánové Nápravníkové. Čtvrteční 

předzávodní trénink byl pak pouze kratší, zaměřený na rozjížďky, trénovali jsme obě skupiny dohromady.  

Na soustředění přímo navazoval 3denní závod Autumn Cup. První dva dny závodu jsme se potýkali s nepřízní počasí, 

dopoledne bylo zataženo a nefungovala klasická termika, závodilo se vždy až v podvečeních hodinách. Neděla byla 

už klasická termická Garda s brzkým ranním startem. 

Helena Hýžová, 20./46 = 43%  

- Hela během závodu překvapivě bojovala s rychlostí, která ji normálně nedělá problémy. Během rozjížděk se 

dopustila pár taktických chyb z nepozornosti. Velmi pozitivně vnímám zlepšení na startech, které se ji 

většinou ve větším poli nedaří. Zde ale předváděla dobré starty z první lajny a dobrých pozic, což hodnotím 

jako velký posun.   

Jeremiáš Přikryl, 29./46 = 63%  



 

 

 

- Jemík nejvíce bojoval s udržením pozice po startu, kdy se rychle propadal. Stále si není stoprocentně jistý 

v trimu a často měl na stoupačce povolený kiking. Další ztráty přicházeli na zaďáku, kdy ztrácel rychlostně 

díky nezakotvené technice jízdy, konkrétně práci s otěží. Pozitivně hodnotím celkové nasazení a dobrou 

orientaci v poli.  

Adam Povolný, 31./46 = 67%  

- Pro Adama se jednalo o první zahraniční závod na ILCA 4 a během závodu byla tato nezkušenost vidět, ale i 

přes to si nevedl vůbec špatně. Největší problém byl v neorientaci v poli a častém zajíždění do extrémů 

během první stoupačky doplněné o problémy s rychlostí na stoupačky.  Chválím poměrně solidní starty a 

výrazné zlepšení techniky jízdy na zaďák, kdy již nedochází k velkým rychlostním ztrátám.  

Pavlína Motlíková, 34./46 = 73%  

- Během závodu dělala Páje největší problém strategie a taktika, celkově orientace ve větším poli, hledáním 

čistého větru a vhodné pozice v poli, bylo znát, že nemá moc zkušeností ze zahraničních závodů. Další ztráty 

přicházely na zaďák, kdy není ještě zcela zažitá technika jízdy ve vlnách. Na stoupačky má velmi dobrou 

rychlost a taktéž vylepšila starty.  

Michaela Blatecká, 38./46 = 82%  

- Pro Míšu se jednalo také o jedny z prvních zahraničních závodů na ILCA 4. Během závodu nejvíce bojovala se 

starty a udržením se v první linii, následně ji dělala problém orientace v závodním poli a problémy s rychlostí. 

V průběhu závodu se povedlo lehce vylepšit starty a zapracovat na rychlosti na zaďáky.  

Výsledky: 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


