HODNOCENÍ AKCE
Akce:

54. Trofeo Sette Colli, Řím, Itálie

Datum:

23.-25.6.2017

Reprezentanti:

Martina Elhenická, Lucie Svěcená, Tomáš Havránek, Jan Kutil, Jan Micka,
Simona Baumrtová, Martina Moravčíková, Kristýna Horská, Tereza Závadová,
Anna Kolářová, Tomáš Franta, Roman Dmytrijev, Dominik Špaček, Pavel
Janeček, Matěj Vobořil, Marek Osina

Na vlastní náklady: Petr Novák
Vedoucí akce:

Vlastimír Perna

Trenéři:

Jaroslava Passerová, Paolo Bossini, Tomáš Brtník, Martin Verner

Fyzioterapeuti:

Jana Minářová, Petr Červenka

Soutěž Sette Colli v Římě byla zařazena do programu přípravy seniorské reprezentace po
předchozích několikaletých dobrých zkušenostech s úrovní tohoto mítinku. Termín těchto
špičkově obsazených závodů velmi dobře zapadal do možností plnit limity na letní světové soutěže,
Mistrovství světa a Letní světovou univerziádu. Především z těchto důvodů se k účasti přihlásilo
19 z 25 seniorských reprezentantů. Po následných odřeknutích z různých důvodů jich odcestovalo
16 + 1 plavec mimo reprezentaci na vlastní náklady.
Sraz výpravy byl ve čtvrtek 22.6.2017 na letišti Václava Havla v Praze, odkud v poledne v pořádku
odcestovala. Po příletu do Říma byla převezena do Hotelu delle Muse. Po ubytování bylo
k dispozici malé občerstvení a následně všichni odešli k lehkému vyplavání do blízkého bazénu
klubu Aniene (venkovní 10tidrahová padesátka, vnitřní 10tidrahová a 6tidrahová pětadvacítka).
Soutěž se konala tradičně v bazénu Foro Italico, desetidrahové padesátce, k dispozici byl
tréninkový bazén 25m.
Letošního ročníku se zúčastnila skvělá zahraniční konkurence, včetně olympijských vítězů, mistrů
světa, vzhledem ke konání Mistrovství světa v Budapešti testovali svou výkonnost v Římě i plavci
z jiných kontinentů (Austrálie, Brazílie, Korea, Čína, Japonsko …). Dopolední rozplavby se plavaly
na 10 drahách, odpoledne finále A a B na 8 drahách. Pouze disciplíny 800 a 1500VZ žen i mužů se
plavali přímo na čas s nejrychlejší rozplavbou ve finálovém bloku.
Až na drobné výpadky časomíry na začátku soutěže byla organizace perfektní. I přes výrazně vysoké
teploty padaly v bazénu vynikající výkony i rekordy mítinku.
Při závodech a zejména finálových blocích byla skvělá divácká kulisa, samozřejmě nejhlasitěji se
projevující při úspěchu domácích plavců. Naprosto fascinující byly špalíry dětí, jejich rodičů a
fanoušků, kteří čekali večer po skončení závodů na své idoly.

Statistické údaje účasti českých plavců:
-

počet startů – 52
počet A finálových umístění – 10
počet B finálových umístění – 10
český rekord 2x, Simona Baumrtová 50Z
počet kvalifikací na Mistrovství světa – 0, pouze vylepšení svých výkonů Simona
Baumrtová 50Z a 100Z, Jan Micka 400VZ
počet kvalifikací na Letní světovou univerziádu – 2
1. místo 2x – Simona Baumrtová 100Z a Jan Micka 800VZ
2. místo 1x – Jan Micka 1500VZ
3. místo 2x – Simona Baumrtová 50Z a Martina Moravčíková 200P

V pondělí odpoledne se výprava vrátila v pořádku letecky zpět do ČR.

Celkové hodnocení:
Na závodech Sette Colli nebyl nově splněn žádný nový limit pro MS, pouze ve 3 disciplínách si již
téměř jistí kvalifikanti zlepšili svůj výkon. Obdobně lze hodnotit i celkové vystoupení –
reprezentanti se splněnými limity pro MS podávali velmi dobré a vynikající výkony. Reprezentanti,
kteří se měli pokusit o splnění limitu, i přes některá osobní zlepšení a velkou snahu nedosáhli
potřebných a často i uspokojivých časů.
Toto svědčí o velkém výkonnostním odstupu úzké české plavecké špičky od ostatních, kteří by jim
měli šlapat na paty, motivovat sami sebe ke sportovnímu růstu a provokovat ty nejlepší k dosažení
špičkových výkonů.
K mimořádným úspěchům na tomto mítinku patří zejména vítězství Simony Baumrtové a Jana
Micky, po tříleté odmlce opět překonání českého rekordu od Simony, a to hned dvakrát, bronz
Martiny Moravčíkové i další finálová umístění českých reprezentantů.
Výsledky kvalifikantů v Římě dávají pro MS naději, že jejich příprava je směřována velmi dobře a
výkonnost by měla kulminovat za 4 týdny v Budapešti. Snad jim v tom nezabrání žádné zdravotní
komplikace ani atmosféra světové soutěže.
Chtěl bych poděkovat velmi za dobrou práci celému realizačnímu týmu, především pak Paolo
Bossinimu, za zajištění ubytování a dopravy za výrazně nižší cenu, než byla nabízena organizátory
(úspora se pohybuje přes 4.000 EUR). Také děkuji za zajištění všech formalit generálnímu sekretáři
ČSPS Janu Novotnému.

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna
V Římě dne 25.6.2017

