HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE

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

MU mladších juniorů na Kypru
22. 3. – 26. 3. 2018
Atény
Libor Kohut
Roman Eckert, Gabriela Soukupová
Lýdie Štěpánková, Bára Matošková, Kateřina Laňková, Kamila Javorková, Tereza
Neoralová, Magdaléna Osadníková, Vojtěch Netrh, Petr Krejčíř, Lukáš Hanák a
Jakub Bursa

Obecné hodnocení:
Pořadatelem tradičního MU byl kyperský Limassol, mítinku se zúčastnilo jedenáct
zemí - Česká republika, Izrael, Polsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Rakousko,
Finsko, Bulharsko, Řecko a Kypr.
Na sraz, který byl naplánován na čtvrtek 22. 3, na letišti Václava Havla v Praze, se
bohužel ze závažných zdravotních problémů, nedostavil Sebastián Luňák,
momentálně žijící v Belgii. Jelikož byl Sebastián, jakožto nejkvalitnější junior,
původně obsazen do největšího počtu disciplín, byla jeho absence vážným
oslabením. Zbývající čtyři junioři se tak museli podělit o jeho disciplíny, které byly
obzvláště velmi těžké. Nominovaní plavci se, ale k tomuto úkolu postavili velmi
zodpovědně, za což jim patří velká pochvala. Let na místo i zpět, s menšími
přestupními komplikacemi v Aténách, trval kolem čtyř hodin.
Ubytování a stravování bylo standartní, v hotelu Park Beach, nacházející se cca 5
minut 5 chůze od plaveckého stadionu. Díky této příhodné situaci nám odpadly

tradiční problémy s únavným cestováním do dějiště závodů a zpět, takže plavci
měli dostatek času k na regeneraci a odpočinek.
Závody samotné probíhaly na venkovním bazénu což se v kombinaci s velmi
chladným a deštivým počasím sobotního dopoledne promítlo do výsledků prvního
půldne. Přestože byli junioři předem dostatečně informováni o této možné situaci,
většinu z nich tato situace zaskočila, což se projevilo především v nedostatečném
oblečeni. V dalších půldnech se již počasí umoudřilo a také plavci již byli daleko
lépe připraveni. Dalším negativem byla absence odskokového znakařského
zařízení, které citelně ovlivnilo výsledky ve znakařských disciplínách.

Hodnocení výkonnosti:
Nominace těchto šesti juniorek a čtyř juniorů (po absenci Sebastiána) probíhala
tak, aby se co nejlépe umístili v soutěži družstev, ale také, aby měli možnost
srovnání své výkonnosti se zahraniční konkurencí a splnění limitů pro MEJ.
Osvědčila nominace dvou univerzálních polohovkářek – M. Osadníkové a K.
Javorkové (na úkor motýlkových disciplín) s velmi kvalitními časy na 100 a 200
metrů kraul, které velmi zásadně pomohly k velmi pěknému umístění dívčích štafet
(2 x 5. místo a 1 x 4. místo), což byla, vedle 3 medailí, nejlepší umístění týmu
s dvounásobným ziskem bodů.
Většina reprezentantů podala kvalitní výkony, a až na malé výjimky se všem
podařilo zaplavat minimálně jeden osobní rekord (z 28 startů zaplaváno 16 OR).
Přesto se projevilo tréninkové manko, kdy si většina ze zúčastněných, prošla
v únoru a březnu nějakými zdravotními patáliemi. Jak již jsem se dříve zmínil,
nejhorší výsledky jsme předvedli v prvním půldnu, kdy si plavci zaplavali pouze
dva osobní rekordy. U zúčastněných byla vidět velká snaha o splnění nebo
přiblížení se k velmi tvrdým limitům pro MEJ, což se nakonec v jednom případě
podařilo viz. níže.
Na stupně vítězů se nám podařilo prosadit celkem třikrát, vždy mezi juniorkami,
účastnicemi loňského EYOFu. L. Štěpánková na 100 P, která svou disciplínu
vyhrála a splnila limit na MEJ, Bára Matošková na 100Z obsadila 2. místo a
Kateřina Laňková získala bronzovou medaili. Junioři se ve výsledkové listině
pohybovali od 5. místa, ale spíše v její dolní polovině. O to více mrzí neúčast S.
Luňáka (dalšího účastníka EYOF 2017), který byl na obě motýlkové disciplíny
nalosován na 1. místě.
Juniorky se v konečné klasifikaci umístili na šestém místě, junioři na osmém,
celkově jsme obsadili sedmou pozici. Celkovými vítězi, se stali plavci z Polska, kteří
na tomto utkání, především mezi juniory, jasně dominovali.
Jak již bývá zvykem, velkým přínosem této akce byly jednotné rozcvičky, které
vedle svého cíle, dodala naším plavcům sebevědomí, posílila týmového ducha a
myslím, že také získala respekt v očích ostatních výprav.

Splněné limity MEJ:
Lýdie Štěpánková

100P

1:11,08

Poděkování patří sekretariátu ČSPS a panu Janu Novotnému za zajištění této reprezentační
akce. Rovněž děkuji kolegům trenérům Romanu Eckertovi a Gabriele Soukupové, která se akce
zúčastnila na vlastní náklady, za jejich přínos a spolupráci při tomto MU.
Odkaz na oficiální výsledky:
http://koek.org.cy/multination-youth-meet-limassol-24-25-march-2018/

Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů
Ostrava, 29. března 2018

