HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE

Akce:

MU mladších juniorů V4 Olympic Hopes – Oswiecim

Termín:
4. 5. – 5. 5. 2019
Místo:
Oswiecim
Vedoucí výpravy:
Libor Kohut
Trenéři:
Lukáš Luhový, Roman Eckert, Adam Kolek, Eva Blechová
Závodníci:
juniorky 2004, 2005

Obecné hodnocení:
Pořadatelem tradičního M4U byla polská Oswiecim. Toto MU se výsledkem nijak nelišilo od předchozích čtyřutkání.
Celkově jsme skočili na třetím místě, stejné umístění pak obsadili chlapci i děvčata.
Sraz byl naplánován na pátek 3.5 do Prahy, kde se všichni nominovaní dostavili včas. Někteří plavci využili možnosti
přistoupit v průběhu cesty v Brně a Ostravě. Až na zpoždění autobusu na úseku mezi Prahou a Ostravou proběhla
doprava bez problémů. Ubytování a stravování bylo velmi kvalitní, v penzionu Villa Astra, nacházející se v blízkosti
bazénu, cca 15 min chůze. Závody samotné proběhly bez větších problémů.
Hodnocení výkonnosti:
Celkem bylo nominováno 12 juniorů roč. 03‐04 a 12 juniorek 04‐05. Z nominace vypadla Kinterová Terezie (klubové
soustředění v zahraničí) a po konzultaci s osobním trenérem také Přibylová Jana (nedoléčené svalové zranění).
Bohužel v průběhu závěrečného týdne před samotným utkáním se dostavily další omluvenky – Judickij Michal
(nestihl vyřídit české občanství) a Bursa Jakub (nemoc). Na poslední chvíli tak byl donominován David Řezáč z ÚAPS,

oproti původně předpokládanému počtu jsme tak odjížděli ochuzeni o jednoho juniora roč. 2004. Tyto skutečnosti
pak výrazně ovlivnily výsledný počet medailí, protože především Jakub Bursa měl patřit k těm, který se bude
prosazovat na stupně vítězů. Proto bych chtěl ocenit gesto některých nominovaných, kteří neváhali přerušit
klubová soustředění nebo VT SCM, aby pomohli RD. Proti MU v Grazu, který reprezentační výběr absolvoval o 3
týdny dříve, předvedli všichni plavci bojovný výkon, k svým startům přistoupili zodpovědně, s příkladným
sportovním zápalem a hlavně, protentokrát forma přišla v pravou chvíli, takže až na malé výjimky se všem podařilo
zaplavat minimálně jeden osobní rekord. Junioři se svými výkony pokoušeli o splnění nebo přiblížení se náročným
limitům na EYOF, což se v mnoha případech povedlo a pořadí pro finální nominaci se tak řádně promíchalo.
Na stupně vítězů jsme se prosazovali velmi řídce, pouze 3x v individuálních disciplínách (2x Natálie Tužilová – 50M
+ 50VZ,
1x Kristián Balón – 50P) a 4x jsme pak obsadili třetí místo ve štafetách.

Poděkování patří sekretariátu ČSPS a panu Jakubu Tesárkovi za zajištění této reprezentační akce a celému
realizačnímu týmu, který se této akce zúčastnil v plné sestavě.
Odkaz na oficiální výsledky:
http://live.megatiming.pl/zak/2019/05_05_oswiecim/wyniki.pdf

Libor Kohut – reprezentační trenér mladších juniorů
Ostrava, 9. května 2019

