HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE

Akce:
Termín:
Místo:
Vedoucí výpravy:
Trenéři:
Závodníci:

MU mladších juniorů v Řecku
6. 4. – 10. 4. 2017
Atény
Libor Kohut
Martin Kratochvíl
Lýdie Štěpánková, Bára Matošková, Veronika Tondrová, Lucie Zubalíková,
Sabastián Luňák, Adam Hlobeň, Roman Procházka, Vojtěch Janeček, Josef
Kratochvíl a Jan Čejka.

Obecné hodnocení:
Pořadatelem tradičního MU byly řecké Atény, mítinku se zúčastnilo jedenáct zemí Česká republika, Izrael, Polsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Rakousko, Finsko,
Bulharsko, Řecko a Kypr, který obsadil pouze chlapecké disciplíny, a tudíž nebyl
v hlavní soutěži klasifikován.

Na sraz, který byl naplánován na čtvrtek 6. 4, na letišti Václava Havla v Praze, se dostavili
všichni nominovaní včas. Let na místo i zpět byl bezproblémový, trval kolem pěti
hodin s jedním mezipřistáním v Mnichově.
Ubytování a stravování bylo kvalitní, v hotelu London, nacházející se na periférii
města, cca 30 minut jízdy autobusem od plaveckého stadionu. Bezútěšný stav
bazénu, na kterém probíhaly vlastní závody, byl nemilým překvapením pro
všechny přítomné. Jednalo se o zastaralou a velmi zanedbanou plechovou stavbu,

se všudypřítomnou špínou, připomínající spíše hokejovou halu, které jsou u nás
v každém okresním městě.
Závody samotné proběhly bez větších problémů. Jediným negativem byla
nefunkčnost dotykových desek na obrátkové stěně bazénu, takže mezičasy na
lichých obrátkách máme evidovány pouze z ručního měření.

Hodnocení výkonnosti:
MU se zúčastnili všichni nominovaní plavci. Těchto šest hochů a čtyři dívky byli
vybráni tak, aby se co nejlépe umístili v soutěži družstev, ale také, aby měli
možnost srovnání své výkonnosti se zahraniční konkurencí a splnění limitů pro
EYOF.
Většina reprezentantů podala kvalitní výkony, a až na malé výjimky se všem
podařilo zaplavat minimálně jeden osobní rekord (z 30 startů zaplaváno 22 OR). U
zúčastněných byla vidět velká snaha o splnění nebo přiblížení se k velmi tvrdým
limitům pro EYOF, což se nakonec podařilo ve dvou případech viz. níže.
I přes tyto velmi dobré výkony a osobní rekordy se však na stupně vítězů podařilo
prosadit pouze L. Štěpánkové na 100 P, která sice nezaplavala osobní rekord, ale
svým časem potvrdila splnění limitu a svou disciplínu celkově vyhrála. Junioři se
ve výsledkové listině pohybovali od 4. místa, juniorky se vyskytovaly spíše v její
dolní polovině, čímž se jen potvrdil trend posledních MU, kdy naši mladší junioři
ztrácejí kontakt již i s méně vyspělými federacemi.
Junioři se v konečné klasifikaci umístili na pátém místě, juniorky na osmém,
celkově jsme obsadili sedmou pozici. Obě kategorie vyhráli, a tedy i celkovými
vítězi, se stali plavci z Izraele, kteří na tomto utkání jasně dominovali.
Velkým přínosem této akce bylo zavedení jednotné rozcvičky, která vedle svého
cíle, dodala naším plavcům sebevědomí, posílila týmového ducha a myslím, že také
získala respekt v očích ostatních výprav.

Nové splněné limity EYOF:
Bára Matošková
100Z
Veronika Tondrová
200VZ

1:05,64
2:07,97

Potvrzené limity EYOF:
Lýdie Štěpánková

1:12,62

100P

Poděkování patří sekretariátu ČSPS a panu Janu Novotnému za zajištění této reprezentační
akce. Rovněž děkuji trenérovi Martinu Kratochvílovi za jeho přínos a spolupráci při tomto MU.
Odkaz na oficiální výsledky:
http://koe.org.gr/article/multinations-youth-swimming-meet-8-9-april-2017-athens-greece

Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů
Ostrava, 11. dubna 2017

