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• Soustředění + závod ME u21 ILCA6 a ILCA 7, Hourtin Francie 8-22.4. 
o Účast: Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Andrew Lawson, Mikuláš Vaszi, 

Zdeněk Vysloužil. 
o Závodilo se na jezeře, které je vzdálené zhruba 2 km vzdušnou čarou od Atlantského oceánu 

a podmínky byly velmi podobné jako u nás, což měla být výhoda pro naše závodníky. Trénink 
před závodem probíhal od 10.4. do 15.4. Trénink byl zaměřen na prozkoumání závodního 
revíru a předzávodní přípravy zahrnující krátké a delší rozjížďky ve skupinách s jinými státy. 

o Závod probíhal v termínu 16.-21.5. Dívek se účastnilo 61 a chlapců 110. První den závodu byl 
slabší vítr s poměrně velkými změnami. Druhý a třetí den byl již vítr stálejší okolo 5-6 m/s. 
První tři dny byly kvalifikační pro chlapce a rozdělovali se do zlaté a stříbrné skupiny. Čtvrtý a 
pátý den byl silnější vítr od 8 do 10 m/s, pršelo a byla velká zima. Poslední šestý den 
nefoukalo, a nakonec odjeli jednu rozjížďky dívky a chlapci zlatá skupina. 

o Cíle jednotlivých závodníků: 
§ Klára Himmelová top 20 
§ Markéta Kališová polovina pole 
§ Jiří Himmel mezi 50-75% pole 
§ Andrew Lawoson zlatá skupina 
§ Mikuláš Vaszi zlatá skupina 
§ Zdeněk Vysloužil 75% závodního pole 

o Klára Himmelová bojovala se starty, nicméně se jí dařilo se často během rozjížděk probojovat 
do popředí. Největší chyby nastaly čtvrtý den závodu, který se jí nepovedl. Celkově skončila 
33. místě. To je 54 % závodního pole a došlo ke zlepšení 9% oproti roku 2021. 

o Pro Markétu Kališovou to byl první závod u21. Závod jí velmi dobře začal, kdy zajel v první 
rozjížďce 7. místo. Bohužel další rozjížďky se jí už tolik nepovedli. Několikrát se ji ještě povedlo 
jet okolo 25 místa, ale bohužel vždy ztratila. Největším problémem byla jízda po větru a druhé 
stoupačky. Celkově skončila na 56. místě, 92% závodního pole. 



 
 

 
 

 

o Pro Jiřího Himmela to byl první mezinárodní závod na ILCA 7. V první dnech ve slabším větru 
byl největší problém jízda po větru, kde velmi ztrácel. Poměrně hezky startoval a jezdil první 
stoupačky. Hezky jezdil v silnějším větru hlavně čtvrtý den, kdy v jedné rozjížďce jel zhruba na 
18. místě. Bohužel se na poslední bráně převrátil a ztratil mnoho míst. Jirka v tomto závodě 
poměrně pozitivně překvapil, že dokázal několikrát bojovat v popředí, bohužel to většinou 
ztratil. Celkově skončil na 99. místě a v 90% závodního pole. 

o Andrew Lawson měl cíl se dostat do zlaté skupiny. Na to měl, ale největší chyby dělal 
v průběhu rozjížděk, kdy z pozic top20 ztrácel a dojížděl na nepostupových místech. Nakonec 
mu zlatá skupina unikla poměrně těsně. Ve stříbrné skupině se mu nedařily starty a jezdil 
spíše podprůměrně. Celkově skončil na 71. místě a v 65% závodního pole, což je zlepšení proti 
loňskému roku 18%. 

o Mikuláš Vaszi měl stejný cíl jako Andrew. Povedlo se mu několik velmi pěkných startů a 
dojezdů na první bójku nebo dokonce první kol, ale bohužel tak nedojel do cíle. Bylo to 
zapříčiněno nevyježděností a malý sebevědomím. Ve stříbrné skupině jezdil také spíš 
podprůměrně. Celkově skončil na 79. místě a v 72% závodního pole. Došlo ke zlepšení 6% vůči 
loňskému roku.  

o Zdeněk Vysloužil byl v loňském roce vyloučen z SCM a letos se snaží o opětovné zařazení. 
Tento závod byl jeho první na ILCA 7. Zdeněk od začátku závodu bojoval se střevní virózou a 
bohužel od čtvrtého dne již nezávodil. Mohl to být jeden z důvodů jeho výsledků. Jezdil 
poměrně špatně, nešly mu starty ani stoupačky a jízda po větru. Skončil na 110 místě. 


