
Zpráva o plnění plánu regat v roce 2015, Jean-Baptiste Janča. 

V plánu na rok 2015 jsem uvedl účast na celkem 11 regatách v ČR a v zahraničí, všechny na lodi Laser 

Standard. Kvůli přípravě na maturitu a maturitním zkouškám jsem se ale nemohl účastnit jedné 

regaty PČR v polovině května na Nových Mlýnech. Na všech ostatních 10 plánovaných závodech jsem 

byl. Navíc oproti plánu jsem byl ještě na závodech Evropského poháru (EC) v Dánsku (Ega) koncem 

června, a na závodech EC v září v Rakousku (Attersee). Na závěr sezóny jsem se účastnil v týmu 

složeném ze závodníků různých klubů ještě Team Racing na 420 v Praze. 

Na regatách se mi vedlo se střídavými úspěchy, do jisté míry ovlivněnými počátkem sezóny zraněním 

kotníku, které si vyžádalo téměř dvouměsíční fixaci nohy a následnou rehabilitací a pak ještě angínou 

právě na důležitých regatách v Kielu a ve Warnemunde. 

Ale sezóna 2015 se mi jako celek povedla. Za nejdůležitější považuji celkový výsledek EC, kde jsem se 

umístil na 6. místě z 290 závodníku bez rozlišení věku a na 2. místě ve věkové kategorii U21. Navíc 

mne potěšilo, že v oficiálním žebříčku ISAF, LT Laser Standard, jsem byl k 15. prosinci 2015 už v mé 

první sezóně v této olympijské LT z českých závodníků na 2. místě za Viktorem Teplým z RD a před 

Štěpánem Novotným z RDJ A. Proto mě mrzí, že trenér SCM/RDJ B vůbec tyto výsledky neuvedl ve 

své zprávě za rok 2015 a na druhé straně je umístění jiného závodníka, Jakuba Halouzky, ale v nižší LT 

Laser Radial, v EC za rok 2015 na 1. místě uvedeno v nominaci na nejlepšího jachtaře v roce 2015. 

Kamarádovi Jakubovi přeji, aby byl ve své věkové kategorii za nejlepšího jachtaře 2015 zvolen, ale že 

trenér SCM můj dosud nejlepší výsledek ignoroval, považuji za velkou nespravedlnost. 

Jean-Baptiste Janča 

 


