HODNOCENÍ AKCE
Akce:

Swim cup Eindhoven 2017

Datum:

6. - 9. dubna 2017

Reprezentanti:

Simona Baumrtová, Martina Elhenická, Tereza Grusová, Martina
Moravčíková, Lucie Svěcená, Barbora Závadová, Tereza Závadová, Petr
Bartůněk, Martin Bejček, Roman Dmytrijev, Tomáš Havránek, Jan Kutil, Jan
Micka, Jan Šefl, Matěj Vobořil

Vedoucí akce:

Tomáš Brtník

Trenéři:

Jaroslava Passerová, Paolo Bossini

Fyzioterapeut:

Petr Červenka

Masérka:

Martina Appeltová

Letecká doprava z Prahy do Eindhovenu i zpět proběhla bezproblémově. Ubytovaní v hotelu Van
der Valk bylo do 10 minut chůzí od plaveckého centra Pietera van den Hoogenbanda. Po příletu
ve středu 5. dubna jsme absolvovali trénink podle potřeb osobních trenérů a seznámili se
s vynikajícím zázemím bazénu.
Swim cup Eindhoven je součástí poháru Nizozemska. Kromě nejlepších domácích plavců se
závodů účastnily reprezentanti Rakouska, Německa s početnou výpravou juniorského týmu a
Belgie. Závody se konaly na olympijském bazénu, k rozplavání a vyplavání plavci mohli využít
tréninkový bazén (50m, 4 dráhy) nebo krátký bazén.
Reprezentace ČR obsadila v medailovém umístění po odečtení paralympijských výprav celkové 3.
místo. Limity FINA A na MS 2017 potvrdila Simona Baumrtová, FINA B pak Martina
Moravčíková, Lucie Svěcená, Jan Micka, Barbora Závadová, Roman Dmytrijev a Jan Šefl.
Děkuji sekretariátu ČSPS, panu Novotnému a panu Pernovi za přípravu akce.

Hodnocení vypracoval: Tomáš Brtník
Praha, 15.4.2017

Dovětek reprezentačního trenéra
Vzhledem k akutním zdravotním potížím těsně před odletem jsem svou účast na mítinku
v Eindhovenu musel odříct. Vše jsem sledoval prostřednictvím online přenosu na internetu. Po
návratu jsem podmínky i výsledky konzultoval s vedoucím akce.
Dle mého názoru bylo vše ze strany generálního sekretáře Jana Novotného připraveno perfektně.
Rovněž podmínky na místě (ubytování, strava, vybavení sportoviště) bylo na výborné úrovni. Za
přípravu akce a organizaci na místě patří všem dík.
Celkové výsledky reprezentantů však neodpovídají předpokladům. Některé jednotlivé disciplíny se
povedly velmi dobře, ale mnoho startů bylo za očekáváním trenérů i samotných reprezentantů. I
v souvislosti s tím, že tento mítink měl být výraznou kontrolní soutěží s možností plnit či
potvrzovat limity pro MS jsem názoru, že se tento cíl podařilo splnit jen ve velmi malém procentu.
Přesto doufám, že i nepovedený závod může poskytnou plavcům a trenérům důležitou informaci
pro další období a dát podnět k zamyšlení nad úpravou přípravy a závěrečného ladění před
vrcholnými soutěžemi v tomto roce.
Již zmíněným plavcům v hodnocení vedoucího akce gratuluji k předvedeným výkonům.

V Novém Jičíně dne 20.4.2017
Vlastimír Perna, reprezentační trenér

