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Luxembourg, 29. – 31. ledna 2016 

 

Odjezd na tento mezinárodní mítink do Lucemburska byl ve čtvrtek 28. ledna z Brna přes Prahu a Plzeň. Na 
tento závod bylo nominováno 10 juniorských reprezentantů z kategorie starších i mladších (ročníky 1999 a 
2000), kteří se nemohli zúčastnit prosincového multiutkání v Maďarsku. Na reprezentační akci byli jako 
doprovod nominováni trenéři Boris Neuwirt (vedoucí), Jan Šimek a masér Ladislav Kopečný. 
Bezproblémovou dopravu zajišťoval p. Jiří Zámek. 
 
Na některých výkonech juniorských reprezentantů bylo vidět, že junioři jsou v období přípravy, ale přesto se 
některým plavcům podařilo zlepšit osobní rekordy z dlouhého bazénu (23x ve 47 startech). Juniorští 
reprezentanti se celkem solidně umísťovali v kategorii mladších nebo starších juniorů (ročníky MEJ) a 
postoupili do finále B (Filip Chrápavý na 200Pz a 200P, Tomáš Ludvík na 100Z, Kristián Svoboda na 200Pz) 
nebo i do finále A (Tomáš Ludvík na 200Z). Všechny výkony a umístění jsou zřejmé z výpisu, který je součástí 
hodnocení. 

                 
 

               
 
Závody měly velmi vysokou úroveň, zúčastnili se jej plavci z 28 států a byli mezi nimi nejlepší plavci Evropy – 
Katinka Hosszú a László Cseh, dále Velimir Stjepanovič, Marco Koch, Ben Proud, Darina Zevina, Mireia 
Belmonte a další. Pro juniorské reprezentanty to byl nejen výkonnostní test v přípravném období, ale také 
možnost sledovat špičkové plavce. Junioři měli také možnost závodit se silnými juniory ročníků 98,99 a 00, 
kteří mohou startovat na letním MEJ. 
 

Ubytování se snídaní bylo zajištěno v Hotelu Ibis Airport. Obědy a večeře zajistili pořadatelé během závodů 
přímo v areálu bazénu.  
 

Děkuji tímto všem juniorům za velmi dobrý přístup k individuálním výkonům, za dobrou reprezentaci a za 
vytvoření týmové atmosféry. Samozřejmě děkuji i Honzovi Šimkovi a Láďovi Kopečnému za pomoc při 
této reprezentační akci. 
 
Děkuji pp. Novotnému a Tippmannovi za přípravu celé reprezentační akce. 
 
V Ostravě, 2. února 2016      Boris Neuwirt 
                                                                                                        trenér juniorů 


