
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za březen 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 9.4.2022 
 

• Trénink a závod Portorož 
- Termín: 3.-6.3. 
- Účast: J. Tomeš, T. Peterka, B. Dokoupilová, J. Čaganová, L. Dymáková, J. Valenta 
- Podmínky: 2 dny tréninku vítr o síle 5 – 14 kt, 2 závodní dny vítr o síle 20 – 35 kt 
- Trénink zaměřený na speed testy, manévry a starty v širokém poli společně s dalšími 

zahraničními týmy 
- Závod byl velice větrný a po prvním dni závodu a dokončených 2 rozjížďkách ve větru 25 kt plus 

se našim závodníkům velmi dařilo. Tomáš s dojezdy 1 a 2, Jirka 2 a 5, Jan 3 a 4 či Beata 9 a 7. 
Druhý závodní den panovaly opět velmi větrné podmínky a zároveň rozjížďky komplikoval velmi 
zvýhodněný pin end, od kterého se podařilo odstartovat jen těm nejlepším. Jirka si připsal 
předčasný start, Tomášovi i Lilianě se podařilo uvíznout na pinu a někteří neměli dostatek 
odvahy vůbec bojovat o výhodnou pozici, tak startovali na méně výhodné straně čáry. Po 
celkových 5 rozjížďkách se J. Tomeš umístil na 5. místě, J. Valenta 8., B. Dokoupilová 13., T. 
Peterka 16., L. Dymáková 25., J. Čaganová 39. ze 184 závodníků.  

 

• Youth centenary regatta, Garda 
- Termín: 7.3. – 13.3. 
- Účast: J. Tomeš, B. Dokoupilová, J. Valenta, L. Dymáková, R. Kováč, V. Kováč, J. Přikryl, K. 

Lojková 
- Podmínky: tréninkové i závodní dny střední vítr o síle 12 – 22 kt 
- Trénink zaměřen na zdokonalení manévrů a techniku na chopp vlnách  
- Podmínky při závodě byly naprosto ideální, vítr o síle až 22 kt a pouze 2 závodní fleety umožnily 

každý den dokončit všechny 3 naplánované rozjížďky. Po prvních 6 kvalifikačních rozjížďkách se 
závodníci rozdělili do zlaté a stříbrné skupiny. Ve zlaté skupině se dařilo J. Tomešovi, který se 
standardně držel v top10 při příjezdu na první bojku. Při rozjížďce ztrácel taktickými chybami při 



 
 

 
 

 

poslední stoupačce a na celkové 15. místo ho posunul i nešťastný předčasný start.  J. Přikryl měl 
předčasný start a opět i penaltu již z kvalifikační části závodu a jeho vyrovnané dojezdy okolo 
20. pozice mu stačily na celkové 24. místo. B. Dokoupilová s předčasným startem a pouze 3 
dojezdy v top15 dokončila na 47. místě, 62. J. Valenta, 67. V. Kováč, 70. L. Dymáková, 108. K. 
Lojková, 109. R. Kováč. 


