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V květnu nás čekal první vrchol sezony ME v olympijské třídě iQFoil, které se jelo v Torbole. 

Na poslední přípravu jsme vyrazili s RD28 a RD24 do Campione na iQFoil Games v dospělé kategorii. S 
přípravou nám tady a následující dny pomáhal Steve Allen, několikanásobný mistr světa ve windsurfingu.

Pro některé mladé závodníky z týmu, jimž je teprve 16–17 let, to byl první ostrý start v dospělé kategorii. 
Nejlépe si v závodě vedly sestry Švíkovi, u kterých je znát zkušenost v této kategorii. Kačka dojela druhá 
mezi dospělýma a Barča první v U21. Dobře se v závodě ukázala také Kristýna Piňosová, která na tom není 
rychlostně špatně, jen je třeba zapracovat na detailech.

Více o závodě ZDE.

https://www.sailing.cz/clanky/nekolik-medaili-z-iqfoil-games-pred-mistrovstvim-evropy-na-garde


Následující týden proběhlo v Torbole soustředění, na které bylo pozvané také celé SCM, aby se i ti 
nejmladší postupně zapojili s RD týmem do společného tréninku na foilu. Pro RD to byla poslední příprava 
před ME. Závodníci byly rozděleni na dvě skupiny, dle výkonosti a vždy jedna trénovala se mnou a druhá se
Stevem. Využili jsme tak možnosti testování a porovnávání materiálu a techniky celého týmu s velkou 
podporou Steva Allena. Na závěr každého tréninku jsme jezdili společně tréninkové rozjížďky a zaměřili 
jsme se pak také hlavně na starty - kurz a slalom, které jsou na foilu klíčem k úspěchu. Jeden den jsme si 
projeli také trať maratonu Torbola – Malcesine hrad a zpět, abychom si mohli následně probrat a stanovit 
strategii do závodu.

Mistrovství Evropy olympijské třídy iQFoil se zúčastnilo kompletní RD. Pro české závodníky v U19 to byla 
zároveň kvalifikace na letošní juniorské mistrovství světa pořádané světovou jachtařskou federací – Allianz 
Youth Sailing World Championships – které se pojede v červenci v Haagu.



Mezi ženami se podařilo našim čtyřem závodnicím dostat do zlaté skupiny. Každá z nich si vybrala lepší a 
horší den. Nejlépe nakonec zajela ta nejzkušenější, Kateřina Švíková na 31. místě z 95 žen na startu. 
Barbora Švíková hned za ní, a tímto výsledkem si zajistila nominaci na Youth Sailing World Championships v
Haagu. Dále s malým rozestupem Kačka Altmannová a Kristýna Piňosová. Na tyto čtyři závodnice budeme 
pravděpodobně spoléhat následující rok při první kvalifikaci na OH.

Ve stříbrné skupině jsme měli Nelu Sadílkovou a Kristýnu Chalupníkovou. Obě jsou velmi mladé a je před 
nima velký kus práce. Obě ale stále jezdí mezi juniorkama v U19 a tak je jejich hlavní letošní cíl MS iQFoil 
Y&J na Silvaplaně. Závod pojaly hlavně jako sbírání zkušeností a stanovení si priorit do budoucna.

Mezi 154 muži přijel David Drda také hlavně sbírat zkušenosti. Několika nadějnýma výsledkama nám dává 
naději do budoucna. David je stále v kategorii U19 a tak hlavní cíl je pro letošní sezonu také MS iQFoil Y&J 
na Silvaplaně a  Youth Sailing World Championships v Haagu, kam se tímto závodem kvalifikoval.

Více o závodě ZDE

https://www.sailing.cz/clanky/mistrovstvi-evropy-olympijske-tridy-iqfoil-dalo-nadeji-do-budoucna

