Hodnocení reprezentační akce
Mezinárodní závody Graz Trophy 2017
Graz (AUT), 21. – 23. dubna 2017

Nominovaný tým:
vedoucí týmu:
trenér:

Roman Havrlant – reprezentační trenér
Pavel Pokorný

junioři:

Filip Chrápavý, FaBr (99)
Kristián Svoboda, PKJH (00)
Jakub Lahoda, SKS (00)

Ondřej Gemov, SlPl (99)
Martin Klusal, ZlPK (00)

juniorky:

Barbora Seemanová, MoP (00)
Klára Šimánová, LoTr (00)
Kateřina Michálková, KomBr (00)
Tereza Polcarová, SlPl (00)

Barbora Janíčková, KomBr (00)
Kristýna Štemberová, SlPl (00)
Tereza Coufalová, PKKBr (00)
Tereza Duchoslavová, JPK (00)

Organizace dopravy na akci byla řešena sběrným autobusem z Prahy přes Jihlavu a Brno ve
čtvrtek 20.4. Po příjezdu do Grazu v 17 hodin následovalo tréninkové proplavání cca 60 min.
Celý program závodů proběhl bez jediného problému dle propozic organizátora.
Přestože organizátor přijal velké množství závodníků, byly pro reprezentanty, kteří téměř ve všech
případech plavali rozplavby v tzv. rychlém bloku na začátku ranního půldne, vytvořeny ideální
podmínky pro úspěšné zvládnutí soutěže.

Finálové bloky měly velmi kvalitní úroveň. Nejen mnoho rakouských, ale i ostatních zahraničních
plavců využilo tento závod pro plnění limitů na vrcholné juniorské i seniorské soutěže. To se z naší
výpravy povedlo i Kristýně Štemberové, která pokořila limit na Mistrovství Evropy juniorů a jako osmá
se zařadila do skupiny reprezentantů, kteří již limity splnili na předcházejících akcích.
Vysoký standard výkonnosti potvrdili především Filip Chrápavý, Barbora Seemanová, Ondřej
Gemov a Klára Šimánová, kteří potvrdili svými časy již dříve splněné limity na MEJ. Osobní rekordy si
přivezli dále Tereza Polcarová, Martin Klusal a po jednom Katka Michálková a Kristián Svoboda.
Tato reprezentační akce byla v projektu koncipována jako dobrovolná se spoluúčastí závodníků
na ubytování a stravě. Jsem velmi rád za to, že se akce zúčastnilo 13 reprezentantů. Byl to určitě
dostatečný počet na to, aby i přes velkou tlačenici na tribuně byl vytvořen podporující se kolektiv.
V kolektivu panovala příjemný přátelská soutěžní nálada.
Ubytování bylo zajištěno v příjemném sportovním hotelu Red Lodge, vzdáleném cca 5km od
bazénu, mimo oblast dopravních komplikací, takže hromadné přesuny autobusem byly rychlé a
bezproblémové.
Stravu si závodníci zajišťovali sami podle potřeby. Využili např. restaurace v hotelu nebo další
řady možností obchodů a restauračních zařízení v blízkosti bazénu.
Doprava nazpět po skončení závodů proběhla opět po trase Graz – Brno – Jihlava – Praha.
Návrat sice v nočních hodinách, ale bez zbytečných prodlev.
Akci bych celkově hodnotil jako velmi povedenou a prospěšnou účelům, pro které byla určena.
Specifikem akce bylo to, že většina přihlášených reprezentantů měla kromě realizačního týmu
k dispozici i své osobní trenéry, kteří přijeli se svými kluby. Závodníci tak měli možnost své výkony
přímo konzultovat.
Děkuji tak nejen Pavlu Pokornému, ale i ostatním trenérům (Petře Škábové, Lukáši Luhovému,
Patriku Davídkovi, Haně Mackové, Honzovi Šimkovi, Martinu Vernerovi, Petru Ryškovi a Petru
Cvrčkovi) za spolupráci.

V Brně, 24. 4. 2017

Roman Havrlant – vedoucí akce

PS: Výsledky a statistika výkonů: https://myresults.eu/en-US/Meets/Recent/1242/Club/8615

