HODNOCENÍ AKCE
Akce: Sette Colli, Řím (ITA)
Datum: 11.8.‐14.8.2020
Reprezentanti: Anna Kolářová, Jan Micka, Vojtěch Maťátko
Vedoucí akce: Dušan Viktorjeník
Sraz byl v pondělí 10.8. 2020 v 10.00 hod. na letišti Václava Havla, odlet ve 12.50, vše
proběhlo v pohodě a k naprosté spokojenosti (letadlo poloprázdné). Na letišti v Římě na nás
čekal zástupce pořadatele, který nás odvezl přímo do hotelu hotel Villa Maria Regina 4*, ‐
oficiální hotel závodů, vše k naprosté spokojenosti. Ihned po ubytování nás převezli na
závodní bazén, kde proběhl předzávodní trénink.
Závody proběhly s určitými „Covid“ omezeními, vždy dopoledne se plavaly pomalejší
rozplavby (v bloku celý program muži, poté se „uklidil“ bazén a plavaly rozplavby ženy). Vždy
nejrychlejší dvě rozplavby se plavaly večer (19.00 – 21.00). Z českých plavců plaval
dopoledne dva starty pouze Vojtěch (100 a 200prsa). Anička i Honza plavali vždy až večer. Na
závodní bazén se dostali pouze plavci, kteří v tu dobu měli závodit, ostatní k tréninku
využívali tréninkového bazénu, kde paradoxně trénovali muži i ženy bez omezení.
Italové brali tyto závody dosti prestižně, byl to pro ně národní šampionát a také nominační
závod do „repre“. Musím konstatovat, že byli perfektně připravení (asi v době covidu někde

dobře trénovali?). Těžko nějaký výkon vyzdvihovat, ale za zmínku stojí evropský rekord na
1500VZ (Paltrinieri). Konkurenci v bazénu zvýšili plavci Maďarska, Francie, Ruska, Slovinska a
Švýcarska.
Výkony českých plavců byly jistě ovlivněny obdobím, kdy se moc nedalo trénovat. Dle mého
názoru se všichni snažili podat co nejlepší, když neosobní, tak sezónní výkon.
Jan Micka osobní – 3 starty ‐ 400, 800 a 1500VZ (rekord 0, sezónní nejlepší 2)
Anna Kolářová osobní – 3 starty 50M,VZ a 100VZ (0, sezónní nejlepší 0)
Vojtěch Maťátko – 3 starty – 50, 100 a 200prsa (osobní rekord 0, sezónní nejlepší 2)
Návrat domů byl v pátek 15.8. 2020 ve večerních hodinách do Prahy.
Děkuji za zajištění všech formalit generálnímu sekretáři ČSPS Jakubu Tesárkovi.

V Olomouci 21.8.2020

Dušan Viktorjeník

