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Zpráva o výsledcích státní reprezentace 2022 - JACHTING 

Zpráva je sepsaná na základě dokumentu „ Osnova zprávy o výsledcích státní reprezentace“ – 

Podle části III, bodu 18. rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném podle Výzvy č.4/2022 PARASPORT REPREZENTACE ZPS 2022 ( dále jen „výzva“) 

 

1. Jmenný seznam reprezentantů  

 

„B“ Reprezentace (muži): 

 

• Daniel Bína 

• Alexander Sadílek 

 

Členové realizačního týmu: 

 

• Michaela Bínová – osobní asistent/doprovod 

 

 

2. Plán účasti (původní předpokládaná účast) reprezentantů na mezinárodních soutěžích  ZPS pro rok 2022: 

- Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v jachtingu je zaštiťováno/vypisováno/propagováno 

organizací World Sailing – nejvyšším orgánem jachetního sportu : World Sailing - Home , Eurosaf : 

EUROSAF - EUROSAF  a Mezinárodní asociací té které lodní třídy.  

 

- Vlastní organizace Mistrovství Světa/Evropy je věcí pořádajícího jachetního oddílu ve spolupráci 

s jachetním svazem té které země.  

      Mezinárodní závody nebo Mezinárodní mistrovství určité země jsou      

      organizovány bez patronace či vlivu nejvyššího orgánu World Sailing.  

 

- Jachetních závody jsou omezeny počtem účastníků dle dispozic organizátora, jinými slovy nejsou 

dána jednotná kritéria (vyjma zdravotního stavu) k výběru. Výjimkou jsou :   

      LPH. Avšak v současné době není jachting zařazen mezi sporty na LPH. 

      Od doby vyřazení jachtingu z LPH však probíhají akce na podporu     

https://www.sailing.org/
https://eurosaf.org/
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znovuzvolení jachtingu na LPH. To je rovněž důvodem, proč není jednotně limitován   počet 

účastníků na závodech. Navíc, a co je velmi důležité, v mnoha lodních třídách závodí ZPS spolu se 

„zdravými“ jachtaři, většinou dohromady (muži+ženy, všechny věkové kategorie, a bez rozdílu 

tělesného postižení). Jachting je nejspíše nejvíce „inklusivní sport“ na světě. Přihlašování 

reprezentanta probíhá většinou individuálně, na základě předběžného plánu a důležitosti, a 

předběžného plánovaných nákladů. 

 

- Z počátku roku byla naplánovaná účast 15ti závodů. Mezi vrcholy sezóny patřilo ME ve Francii (lodní 

třída 2.4mR, pod hlavičkou mezinárodní organizace EUROSAF) a MS v Německu (lodní třída S/V14, 

Mezinárodní asociace lodní třídy SV/14). Plán zúčastnit se všech 15ti měl Alexander Sadílek, jelikož 

měl v plánu objet závody Evropského poháru EUROSAF. Daniel Bína měl v plánu objet 5 závodů a 

soustředit se pouze na vrcholné akce roku 2022 – MS a ME. 

 

3. Skutečná účast reprezentantů na mezinárodních soutěžích ZPS v roce 2022  

• Mezinárodní asociace: 

◦ World Sailing, Mezinárodní Asociace lodní třídy 2.4mR 

◦ Mezinárodní  Asociace lodní třídy RS Venture 

Mezinárodní asociace lodní třídy SV/14 

• Jachetní svazy 

◦ Rakouska 

◦ Itálie 

◦ Francie 

◦ Německa 

◦ ČR. 

• Kritéria a přihlášení – viz výše. Výběr a přihlášení reprezentanta na všech mezinárodních závodech závisí 

primárně na zájmu o účast reprezentanta. Pakliže reprezentant splňuje všechny podmínky přihlášení 

(viz bod 2, na akci bude přihlášen ČATHS a bude za něj zaplaceno startovné). 

 

• Skutečná účast reprezentantů na mezinárodních akcích 2022: 

https://www.sailing.org/
https://www.inter24metre.org/
https://www.rssailing.com/rs-class-associations/
https://sv14.org/sv14-org
http://www.segelverband.at/
http://www.federvela.it/
http://www.ffvoile.fr/
http://www.dsv.org/
http://www.sailing.cz/
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◦ Daniel Bína se ze 5 plánovaných závodů zúčastnil 3. Důvodem výpadku bylo těžké onemocnění v 

rodině vyžadující výpomoc a později onemocnění reprezentanta COVID 19. Dalším důvodem byly 

finance – ČATHS obdržela od NSA finance až na konci roku 2022 a nebyla schopná předvídat, kolik 

finančních prostředků bude na sportovce alokováno, tudíž musela být sezóna uskromněna na úkor 

nejdůležitějších akcí. Konkrétní rozpis akcí, kterých se Daniel Bína zúčastnil jsou k dispozici v bodu 

číslo 4 – Výsledky. 

◦ Alexander Sadílek se z 15 ti plánovaných závodů zúčastnil 10ti závodů. Důvodem byl limit 

finančních prostředků/změna cenových relací během roku. Navíc se však A. Sadílek zúčastnil 

Mistrovství Světa ve třídě RS Venture v Ománu - avšak na vlastní náklady - jen menší část 

subvencoval World Sailing ve spolupráci s Českým svazem jachtingu. Konkrétní rozpis akcí, kterých 

se Alexander Sadílek zúčastnil jsou k dispozici v bodu číslo 4 – Výsledky. 

 

 

4. Výsledky reprezentantů dosažených v mezinárodních soutěžích ZPS v členění:  

• Daniel Bína 

◦ typ zdravotního postiženi: tělesné - paraplegie, částečné omezení hybnosti levé ruky 

◦ závodil na lodních třídách(LT) 2.4mR, SV14 

 

• Alexander Sadílek :   

◦ typ zdravotního postižení: spastické - po dětské obrně + v dospělém věku následky vyhřezlé 

ploténky, chodící s pomocí hole 

◦ závodil na lodních třídách (LT) 2.4mR, SV14, RS Venture 

 

Výsledky 2022: 

Jméno 

závodu/místo 

Počet 

 zemí 

Počet 

 startujících 

Lodní 

 třída 

Kategorie Umístění 

Bína / Sadílek 

Berlin Cup  

pohár EUROSAF, Německo 

3 29 2.4mR open 6/12 



 

          
                               Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 
                               Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov  
                               tel. : +420 233 017 426, GSM +420 604 975 981 
                                  e-mail : caths@caths.cz, www.caths.cz 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
IČ 26991543, vedeno u Městského soudu v Praze, oddíl L, spisová značka L15533 

bankovní spojení : ČSOB,a.s. - č.ú.: 196290221/0300 

Mistrovství Evropy- pohár 

EUROSAF Francie 

11 38 2.4mR open -/25 

Mistrovství Evropy – pohár 

 EUROSAF Francie  

(vybrané pořadí PARA) 

7 12 2.4mR para -/8 

Mistrovství Rakouska 4 15 2.4mR open -/4 

Mistrovství Sárska  

Německo  

4 17 2.4mR open -/7 

Mistrovství Itálie - pohár EUROSAF  4 25 2.4mR open -/10 

Mistrovství Německa  3 42 2.4mR open 9/- 

Mistrovství Německa  

(vybrané pořadí PARA) 

3 18 2.4mR para 4/- 

Alpencup II  

pohár EUROSAF Rakousko 

3 11 2.4mR open -/2 

Mistrovství Světa LT S/V14 

Německo 

7 25 S/V14 open 13/22 

Alpencup III  

pohár EUROSAF Rakousko  

5 17 2.4mR open -/2 

Mistrovství Bavorska  

pohár EUROSAF, Německo 

3 18 2.4mR open -/9 

Grand Prix Máchova jezera  

pohár EUROSAF, Česká republika 

3 18 2.4mR open -/4 

Mistrovství Světa LT RS Venture 

Omán 

15 26 RS  

Venture 

para -/22 
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- Za zmínění stojí také umístění Alexandera Sadílka na 3. místě světového žebříčku World Sailing a 

zároveň 6. místo Daniela Bíny - viz zde: https://www.sailing.org/rankings/para-rankings/  v lodní 

třídě 2.4mR. 

 

 

5.  Podmínky mezinárodních soutěží a kvalifikační kritéria, případně limity účasti:  

 

• Podmínky pro účast na mezinárodních jachtařských závodech byly detailně popsány v bodech 2 a 

3. 

• Nezbytnou podmínkou pro účast na mezinárodních závodech je členství v Českém svazu jachtingu 

a licence World Sailing, kterou prostřednictvím svazu ČSJ získají. 

• Sportovci musí také absolvovat speciální zdravotní prohlídku 

 

 

 

Zpracovali: Ing. Alexander Sadílek, Daniel Bína, Mgr. Vojtěch Pavlík 

 

 

V Praze, dne: 6.2.2023 

https://www.sailing.org/rankings/para-rankings/

