
INTERNATIONAL TRAINING CAMP RS FEVA – 
ŠPANĚLSKO 
 
30.3.-2.4.2013 – L´Estartit, Costa Brava 
 
 

 
V pátek 29.3. se dvě české posádky sešly na Ruzyňském letišti, aby se 
přesunuly do španělské lokality, kde v tento čas panují ideální podmínky 
– vítr a slunce. A opravdu v sobotu se ukázalo sluníčko, jen s větrem to 
bylo horší a tak jsme čas využili k převzetí charterových lodí a uvítání 
třetí české posádky, která se dopravovala autem. Následovalo 
seznámení všech účastníků soustředění s trenéry a ne ledajakými. 
Všichni trenéři jsou účastníci olympiád na různorodých třídách. V sobotu 
jsme toho však mnoho nenajezdili díky bouřce, která všech 32 Fev 
vyhnala z vody. V neděli jsme jezdili za větru 3-6 m/s a slunce. Měli jsme 
možnost srovnat síly s posádkami z celé Evropy ( 7 států se účastnilo 
soustředění ). Trénovali jsme především manévry na vlnách a starty. 
V pondělí bylo zataženo a foukal vítr mezi 4-7 m/s a trénink byl zaměřen 
na práci na bójkách a na genakrové kurzy. Každý den po tréninku 
následoval videorozbor a praktické ukázky. Pondělní večer jsme strávili 
na společné večeři, kde jsme měli možnost poznat všechny závodníky 
jinak než v neoprenech a prohodit s nimi pár vět. Večer byl zakončen 
kvízem, který se týkal především lodní třídy Feva, ale také jachtingu ve 
světě. V úterý jsme měli možnost ukázat co Češi dovedou ve společném 
závodě. Odjelo se celkem 5 rozjížděk za větru 4-10 m/s v nádherném 
slunečném počasí za účasti 30 posádek. Naše posádky se umísťovaly 
na čelních pozicích a dokázali jsme také vyhrát rozjížďku ! Večer 
následovalo zakončení regaty i celého soustředění.  
 Závěrem musím říci, že Česká Republika rozhodně nezůstala 
pozadu a na Mistrovství světa s námi určitě musí počítat, protože MY 
BUDEME VIDĚT !   
 
Výsledky regaty (30 lodí) : 
 
1. Isabel Davies-Lucy Pircle  GBR (14.místo na MS) 
2. Jamie Smith-Piers Nicholls GBR (3.místo na MS) 
3. Václav Brabec-Vojtěch Brož CZE 
… 
6. Blanka Maršálková-Michal Žák CZE 
… 
15. Jaroslav Čermák-Petr Košťál CZE 
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