HODNOCENÍ AKCE
Akce:

SWIM CUP EINDHOVEN

Datum:

12.-14.4.2019

Reprezentanti:

Simona Kubová, Tomáš Franta, Ondřej Gemov, Anna Kolářová, Tomáš
Ludvík, David Noll, Lucie Svěcená, Petra Weber, Kristýna Horská, Petr
Novák, Pavel Janeček, Jakub Lahoda

Vedoucí akce:

Vlastimír Perna

Trenéři:

Petra Škábová, Jaroslav Jezbera

Fyzioterapeutka: Jana Minářová

Tradiční, kvalitně obsazená soutěž v Eindhovenu, byla zvolena jako kontrolní mezinárodní start
seniorské reprezentace. Současně byla nabídnuta jako možnost k plnění limitů pro nadcházející
vrcholné soutěže, Mistrovství světa, Letní světovou univerziádu, příp. i pro Olympijské hry 2020.
Tuto možnost využilo celkem 12 českých seniorských reprezentantů.
Výprava se sešla na letišti Václava Havla v Praze dne 11.4.2019, odkud po 9 hodině odletěla přímou
linkou do Eindhovenu. Po příletu byla převezena do Hotelu Bastion. Zde všichni obdrželi oběd a
po 14 hodině byli ubytováni. Ve večerních hodinách jsme se přemístili na bazén Pietera van den
Hoogenbanda, kde jsme se akreditovali a absolvovali lehké vyplavání po cestě. Pouze Jakub Lahoda
cestoval individuálně (ze studijních důvodů) a přijel za výpravou ve večerních hodinách.
Ubytování v hotelu Bastion bylo na příjemné kvalitní úrovni. Součástí ubytování byly dobré snídaně
formou bufetu. V hotelu byly zajištěny i obědy, které byly pouze pro nás a bez nějaké možnosti
volby. Večeře objednány nebyly pro vysokou cenu, všem byly vyplaceny diety, za které jsme si
dovoz večeří. V té souvislosti je potřeba poděkovat Ondřeji Gemovovi, Tomáši Ludvíkovi a
Davidu Nollovi za organizaci a zabezpečení.
Soutěž se konala v desetidráhové padesátce plaveckého stadionu Pietera von den Hoogendbanda.
Vzdálenost plaveckého stadionu od hotelu Bastion byla cca 2km, což byla sice dochozí vzdálenost,
ale pro větší pohodlí organizátoři organizovali převoz výprav minibusy a osobními vozy. Kromě
tohoto servisu nabídli pořadatelé k zapůjčení také omezený počet jízdních kol, kterých 5 šťastlivců
naší výpravy využívalo.

Rozplavby byly plavány v 10 drahách, finále v 8 drahách. V jednotlivých disciplínách byly vypsány
finále A, B, C, v případě 50, 100 a 200 VZ i finále D. Ovšem s podmínkou složení posledního
finále pouze z domácích holandských plavců.
K využití byl i tréninkový bazén a skokanský bazén. Po celou dobu soutěže byla k dispozici balená
voda a energetický nápoj.
Kromě kvalitních domácích účastníků se mítinku účastnili i plavci Itálie, Portugalska, Německa,
Rakouska, Řecka, Slovinska, Velké Británie …

Český reprezentační výběr byl více než důstojnou součástí mítinku. 12 reprezentantů mělo
celkem 39 startů. V nich vybojovali 27 postupů:




19x finále A
6x finále B
2x finále C

Z hlediska hlavního cíle, pokusů o plnění limitů, lze konstatovat spokojenost
s následujícím přehledem:







1 limit OH / FINA A
o Simona Kubová 100Z
3 limity MS / FINA A
o Simona Kubová 100Z
o Simona Kubová 50Z
o Petra Weber 50P
2 limity MS / ČSPS
o Simona Kubová 200Z
o Tomáš Franta 100Z
10 limitů LSU
o Lucie Svěcená 100M
o Lucie Svěcená 50M
o Kristýna Horská 200Z
o Tomáš Ludvík 200Z
o Ondřej Gemov 200M
o Pavel Janeček 200M
o Anna Kolářová 50VZ
o Tomáš Franta 50Z
o Tomáš Franta 100Z
o Tomáš Franta 200Z

Velký úspěch zaznamenala Simona Kubová díky své excelentní znakové stovce, kde kromě
vítězství, limitu FINA A pro MS i OH, byla oceněna za nejhodnotnější bodový výkon celého
mítinku.
Přehled jednotlivých výkonů je uveden v příloze.

Celkové vystoupení seniorských reprezentantů lze hodnotit jako velmi vydařené. K dobrým
výkonům kromě kvalitní přípravy přispěla i celková pohoda v týmu, dobrá nálada a vzájemná
podpora.

Návrat výpravy proběhl společně v pondělních ranních hodinách, vše proběhlo bez problémů.
Za vynikající spolupráci bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu i plavcům samotným.
Rovněž děkuji za zajištění všech formalit generálnímu sekretáři ČSPS Jakubu Tesárkovi.

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna
V Novém Jičíně, 16.4.2019

