Hodnocení reprezentační akce
Multiutkání starších juniorů 2017
Praha, 8. – 9. dubna 2017

Nominovaný tým:
vedoucí týmu:

Roman Havrlant – reprezentační trenér

junioři:

Filip Chrápavý, FaBr (99)
Tomáš Ludvík, LoBe (99)
Jakub Karl, SPKLi (99)
Dušan Miko, LoBe (00)

Ondřej Gemov, SlPl (99)
David Noll, Boh (99)
Václav Čermák, RPl (00)
Kristián Svoboda, PKJH (00)

juniorky:

Barbora Seemanová, MoP (00)
Barbora Janíčková, KomBr (00)
Kristýna Štemberová, SlPl (00)
Marika Hudcová, KPSOs (01)
Tereza Polcarová, SlPl (00)
Johana Jelínková, KSPKl (01)

Tereza Muselová, Boh (01)
Klára Šimánová, LoTr (00)
Adéla Vavřinová, SCPAP (00)
Kateřina Matošková, SPKLi (01)
Tereza Duchoslavová, JPK (00)

trenéři:
fyzio:

Petra Škábová, Petra Landová, Jan Šimek, Patrik Davídek
Barbora Morávková

Zahájení akce proběhlo srazem celého týmu v pátek 7.dubna ve 14 hodin v hotelu Occidental.
Po krátké informativní schůzce, ubytování a obědě jsme se přesunuli na úvodní trénink do dějiště
závodu – bazénu v Praze - Podolí.
Sobotní a nedělní program proběhl bez jediného problému dle propozic a itineráře organizátora.
Byly tedy vytvořeny ideální podmínky pro úspěšné zvládnutí soutěže.
Multiutkání se zúčastnilo 11 států s tímto zastoupením juniorů/juniorek:
Bulharsko 5/1; Česká republika 8/11; Izrael 9/8; Kypr 3/3; Polsko 7/10; Rakousko 10/9;
Řecko 8/8; Slovinsko 3/6; Švýcarsko 7/7; Turecko 8/8; Ukrajina 6/5
Naši závodníci přijeli na Multiutkání v silné sestavě ročníků 1999/2000 resp. 2000/2001. Během
celého víkendu prokazovali výbornou připravenost, bojovnost, disciplínu a kompaktnost. Všech 73
individuálních startů českých závodníků se pohybovalo na hranici osobních maxim. Celkem bylo
překonáno 35 osobních rekordů, což považuji za nebývale úspěšnou bilanci. Třešničkou na dortu bylo
splnění limitů na Mistrovství Evropy juniorů sedmi našich plavců (Ondřej Gemov 2M; Jakub Karl 2K;
Filip Chrápavý 2P; Tereza Muselová 2P; Barbora Seemanová 5M, 1M, 5K, 1K, 2K; Tomáš Ludvík 2Z a
Klára Šimánová 2M). Barbora Seemanová a Ondřej Gemov si sáhli i na úroveň limitů na Mistrovství
světa juniorů, které budou muset v průběhu sezóny ještě potvrdit, ale jsou příslibem (stejně jako
ostatní „limitáři“) pro účast na této vrcholné soutěži v letošním roce.
Po celou dobu závodů se čeští závodníci drželi v popředí bodování. S konečným 2. místem juniorek
(těsně za Polkami), 3. místem juniorů a konečným 2. místem lze vyjádřit maximální spokojenost.
Bylo úžasné vychutnávat si v domácím prostředí podolské padesátky výbornou atmosféru českého
týmu i celých závodů, které byly ozdobeny několika mimořádnými výkony domácích i zahraničních
plavců.
Vysokou známku hodnocení zaslouží celý organizační výbor ČSPS za příkladně připravený
plavecký podnik. Naprostá spokojenost byla s ubytováním, stravou, dopravou, připraveností bazénu a
veškerým technickým zabezpečením závodů.
Snad jen jediná výtka by směřovala k nepochopitelné záležitosti, která jistě nepůsobila pro nikoho
příjemně, a to, že bezprostředně po ukončení každého půldne se do závodního bazénu nahrnula
veřejnost. V jiných sportech asi naprosto nepřijatelné.
Děkuji ještě jednou manažerovi akce panu Watzlawikovi, vedení ČSPS, všem organizátorům,
rozhodčím a lidem zajišťující technickou podporu (časomíru, zpracování výsledků, komentář, on-line
přenos, fotodokumentaci, zpravodajství, vyhlašování, ceny i společenské záležitosti).
Děkuji realizačnímu týmu a obzvláště všem našim plavcům za skvělý sportovní zážitek.
Mrzí mě, že oproti zkušenosti ze zahraničí byla divácká kulisa závodů dosti slabá, a že se domácí
akce nezúčastnilo na nabídku reprezentačního trenéra více osobních trenérů nominovaných
reprezentantů. Přesto osobním trenérům děkuji za připravenost jejich svěřenců.
V Brně, 10. 4. 2017

Roman Havrlant – vedoucí akce

PS: Výsledky a statistika výkonů: http://www.statistikaplavani.cz/tl_vys/4433_17multi-results.pdf

