
Zpráva o výsledcích Jeana-Baptisty na Laseru v roce 2011. 
 
Začal bych Moravským pohárem, kde jsem si předsevzal umístit se do třetího místa 
v kategorii žáci. 
První Moravský pohárový závod se uskutečnil na Velkém Dářku, kde jsem se umístil na 
3.místě. Následující závod se uskutečnil na Žermanicích, kde jsem se umístil na 2.místě. Můj 
poslední závod v Moravském poháru se uskutečnil na Velkém Dářku, kde jsem skončil na 
4.místě. Po pravdě se můj poslední závod Moravského poháru měl jet na Hlučíně, ale jelikož 
v lodní třídě laser 4,7 jsme byli jenom 3 a radialistů bylo 9, tak jsme se připojili k radiálům 
v kategorii dospělých. Protože jsem jel na této plachtě poprvé (nepočítám půjčení plachty na 
jednom malém závodě v Brně v loňském roce), tak jsem ani nečekal nějaký dobrý výsledek. 
Ale naopak jsem skončil na 2. místě, první dospělák byl až na třetím místě. Na těchto 
závodech byly též vyhlášeny výsledky v Moravském poháru, kde jsem skončil celkově na 
druhém místě v Laseru 4,7. 
 
Poté jsem jezdil i pohár ČR. 
V tomto poháru jsem se snažil, abych se umístil do 3.místa v žácích. Tento úkol jsem si splnil, 
dokonce jsem skončil na 2.místě. Začalo to na Nových Mlýnech, kde jsem skončil na 5.místě 
v žácích. Následující závod se uskutečnil na stejné vodní ploše. Umístil jsem se tentokrát lépe, 
skončil jsem na 3.místě. Další závod byl na Nechranicích, kde jsem se umístil na 2.místě. 
Snad nejdál od Brna byla Jesenice, skončil jsem na 4.místě. Po letních prázdninách byl závod 
v Černé v Pošumaví, kde se začalo taktizovat na místa v poháru ČR a musel jsem bojovat 
proti čtyřem spolupracujícím závodnicím z konkurenčního klubu. Po dlouhých bezvětrných 
dnech jsem skončil na 4.místě ale podařilo se mi kontrolovat umístění v jednotlivých 
rozjížďkách a udržet tak minimální náskok 1,5 bodu proti těm dobře jedoucím a 
spolupracujícím děvčatům. A na konec, moje třešnička na dortu byla Rozkoš, kde se ukázalo 
nejvíce lodí za celou sezónu. Sice jsem skončil ne na moc dobrým místě, ale udržel jsem si 
2.místo v poháru ČR. V tomto závodě jsem skončil na 3.místě v žácích. 
 
Když byl volný čas, šel jsem si zajezdit na vedlejší závody 
 Hned první závod na Velkém Dářku, konaný v rámci desetidenního soustředění mladých 
jachtařů, jsem jel poprvé na Laseru Standard, kde jsem si zajel pro 1.místo. Prvé rozjížďky se 
mi sice nepovedly, měl jsem problémy s tak velkou plachtou, ale druhý den jsem po lepším 
seřízení plachty a v příznivějším menším větru ztrátu dohnal. Další byl mezinárodní závod 
Olympijských nadějí na Oravě, kde jsme si jako tým ČR zajeli pro 1.místo před týmy 
Maďarska, Slovenska a Polska. Na www stránkách ČSJ nám k tomuto výsledku poblahopřál 
pan předseda ČSJ K. Bauer. Další podobný závod se jel na Žermanicích, kde jsem si zajel pro 
2.místo. 
 
Tímto jsem chtěl poděkovat Lodním Sportům Brno oddílu jachtingu za podporu a sponsoring. 
Doufám, že příští rok mi to bude vycházet ještě lépe a pokusím se udělat LS Brno ještě lepší 
vizáž v ČR. Byl bych též rád, kdyby mi bylo umožněno účastnit se kvalitních tréninků v ČR i 
v zahraničí v rámci SCM CERE. 
 
 
Jean-Baptiste Janča 


