Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: RS Feva
Trenér: Miroslav Horák
Datum: 15.6.2022
V měsíci květnu absolvovali členové SPS RS Feva závod Českého poháru na Dářku, soustředění
v nizozemském Workumu a zúčastnili se závodu Dutch youth regatta 2022
Závod Květáková regata (K – 7) – 21.5. - 22.5
Účastníci:
•

Pelnář – Červeň (team A)

•

Navrátilová – Navrátilová (team A)

•

Sazama – Sazamová (team A)

•

Bezušek – Jeřábek (team B)

•

Křenková – Křenková (team B)

•

Martan – Křížek (team B)

Za ideálních podmínek se jel velice vyrovnaný závod. O prvenství se přetahovaly posádky Pelnář- Červeň,
Navrátilová – Navrátilová a Křenková – Křenková (všichni SPS). Vítězství nakonec získali Pelnář - Červeň
po velice vyrovnaném výkonu ve druhém dnu závodu. Všech šest posádek SPS obsadilo prvních 7 příček
v celkovém pořadí.

Soustředení Workum + Dutch Youth Regatta 2022 – 23.5. - 29.5.
Účastníci:
•

Pelnář – Červeň (team A)

•

Navrátilová – Navrátilová (team A)

•

Sazama – Sazamová (team A)

•

Křenková – Křenková (team B)

•

Harmáček – Hrubý

Bezprostředně po ukončení závodu na Dářku následoval hromadný přejezd členů SPS do Holandska. Za
velmi silného větru a především ve vysokých vlnách jsme absolvovali soustředění před samotným závodem
Dutch Youth Regatta 2022. Tréninky byly zaměřeny na techniku jízdy a manévry ve vysokých vlnách, které
byly pro většinu posádek novinkou a podobné podmínky předpokládáme v Anglii na Mistrovství světa.
Při samotném závodě panovaly ještě tvrdší podmínky, než při úvodním soustředění. Druhý den závodu se
pro příliš silný vítr vůbec nevyplulo. Po prvním dnu drželi Pelnář – Červeň krásné třetí místo. Kluci jezdili
relativně konzistentně, ale dvě horší rozjížďky je bohužel z medailových umístění vyřadily (viz níže).
Pořadí:
•

9. místo – Pelnář – Červeň

•

10. místo – Sazama – Sazamová

•

11. místo – Křenková – Křenková

•

15. místo – Navrátilová – Navrátilová

(celkem 34 posádek)

Hodnocení jednotlivých posádek:
Pelnář – Červeň
Petr s Matějem na závodech na Dářku i ve Workumu podávali výborné výkony. Ve Workumu jeli dlouhou
dobu „na bednu“. Bohužel si poslední den vybrali trochu smůly, když z krásného třetího místa po první
stoupačce brali po dvou převrženích až osmnácté místo. Vzhledem k tomu, že z předchozího dne už měli
jednu sedmnáctku a škrtala se jen jedna nejhorší rozjížďka, ze souboje o medailové pozice vypadli. Celý
závod ale jinak podávali konzistentní výsledky s maximálním nasazením.
Sazama – Sazamová
Michal s Eliškou se po jarním tápání sjeli a jejich výsledky jsou závod od závodu lepší. Navíc dokážou být
velice důrazní v soubojích na bojkách. V Holandku pravidelně zajížděli okolo osmého místa. Podobně jako u
Petra s Matějem je o lepší umístění připravily dvě horší rozjížďky.
Navrátilová – Navrátilová
Holky podaly velice dobrý výkon na Dářku, kde po prvním dnu držely první místo. Ve Workumu standard,
trochu se jim nedařily starty ve větší skupině a pravidelně zajížděly okolo poloviny pole.
Křenková - Křenková
Monika s Kristýnou se závod od závodu zlepšují. Ve Workumu jezdily velice stabilně okolo dasátého místa a
celkově obsadily místo jedenácté. Na startu jim chybí trochu důrazu, ale především výbornou technikou se
umí propracovat na dobré umístění v rozjížďce.

