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V říjnu se družstvo SCM a RD28 rozdělilo na dvě skupiny. SCM se společně s SpS  připravovalo a následně 
odletělo MS T293 na Kypru pod vedením trenéra SpS Honzy Skřepka a druhého trenéra Honzy Štěpánka a  
zároveň ve stejném termínu závodníci RD28 společně s Kačkou Altmannovou z RD24 odjeli společně s 
trenérem na ME iQFoil Y&J do Brestu.

Zprávu s MS z Kypru předloží Honza Skřepek. Gratuluji Nicol Říčanové k 2. místu .

Více o závodě ZDE.

IQFoilová skupina se celý říjen připravovala individuálně a společně pak odjela do Brestu na týdenní 
soustředění před zahájením evropského šampionátu. Brest nás přivítal deštěm, silným větrem a bahnem v 
klubu. Takhle jsme tady prožili 2 týdny.

https://www.sailing.cz/clanky/nicol-ricanova-vicemistryne-sveta-ve-tride-techno-293


Během tréninku, s náma společně trénovala nejlepší slovinská závodnice Lina Eržen ( nakonec 3. místo ) a 
její bratr Val. Koncem týdne se přidal i Honza Kuchař se svým trenérem Karlem Lavickým.

Cílem tréninku bylo hlavně si zvyknout na místní specifické podmínky. Celkem zima, ale hlavně vysoké 
ostré vlny a nestálý silný vítr, který se zde značně točí a pulzuje během celého dne. Překvapivě tu nebyl až 
tak silný proud, který by ovlivňoval strategii. Jezdili jsme celý týden každé odpoledne v časech 
předpokládaných rozjížďěk a jeden den jsme se vydali i celkem daleko na moře, abychom se připravili na 
naplánovaný maraton, který je součástí iQ závodů. Myslím, že jsme udělali dobře.

ME iQFoil Y&J začalo 30. října a probíhalo celý listopadový následující týden. Info o závodě ZDE.

Celkové výsledky ZDE.

Závod se odjel v těžkých podmínkách podzimního Brestu. Odjelo se celkem 14 rozjížděk v základní části 
( kurz, slalom a maraton) a poslední den se jely už jen medailové rozjížďky pro 10 nejlepších v každé 
kategorii.

Kristýna Piňosová jela celý závod skvěle. Je výborně fyzicky vybavená a má ideální předpoklady pro další 
růst. V těžkých podmínkách se pohybovala na špici závodu a po základní části ( 14 kurzů, slalomů a 
maratonu) byla na 2. místě a postupovala rovnou do semifinále. To ji bohužel nevyšlo dle jejich představ a 
dojela v něm na 3. místě. Celkově tak brala 4. místo. Bohužel slabší zaďáky ji zatím brzdí od medailových 
pozic. Příští rok je nadále v juniorské kategorii, ale bude se už připravovat společně s ostatníma v RD28 na 
kvalifikace na OH24.

Kačka Altmannová bojovala od začátku závodu s rychlostí a písmenkama, ale nakonec se do medailové 
rozjížďky dostala. ¼ finále jela dobře, v jednu chvíli se pohybovala na 2. postupovém místě, ale na 
posledním kurzu do cíle ho neudržela a nedostala se do semifinále ke Kristýně. Celkové 6. místo je jejím 
rozloučením v juniorské karegorii. V dalším roce se už bude připravovat individuálně již v seniorské 
kategorii.

Kristýna Chalupníková jela v těchto brutálních podmínkách skvěle. Pomalu nabírá sílu a techniku v nové 
třídě. Již se rozjíždí a tak počítáme, že již v dalším roce bude pravidelně postupovat do medailových 
rozjížďěk. Také ona je ještě rok v juniorech a jejím cílem jsou práve ME a MS Y&J 2023.

David Drda jel ve velice početné a silné konkurenci ( 100 závodníků) s přehledem. Umisťoval se okolo 20. 
místa a bez problémů postoupil do zlaté skupiny. Zde se blýsknul 3. místem v poslední rozjížďce. Celkově 
dojel na 23. místě. Také on zůstává v této juniorské kategorii další rok a jeho cílem pro rok 2023 je stejně 
jako u Kristýny, pravidelná účast v medailových rozjížďkách. Je potřeba začít trénovat se silnou zahraniční 

https://2022iqyjeuropeans.sailti.com/en/default/races/race-resultsall
https://www.sailing.cz/clanky/medaile-na-juniorskem-mistrovstvi-evropy-iqfoil-opet-blizko


skupinou. David má všechny předpoklady k růstu. Nemá výrazné nedostatky a je potřeba nepovolit v 
tréninku a pokračovat v nastolené práci. 


