HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE
Akce:

Mare Nostrum 2013

Termín:

8. – 9.6. 2013 – Meeting Ontenational de Natation de Monte Carlo
11.‐12.6.2013 – Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Místo:

Monte Carlo, Monako a Barcelona, Španělsko

Vedoucí výpravy: Vlastimír Perna
Trenéři:

Vítězslav Hartmann (jen Monako)

Zdravotní zabezpečení: Roman Karpíšek (fyzioterapeut)
Závodníci:

jen Monte Carlo ‐ Jana Bukovanová, Martin Verner, Martin Baďura
Monte Carlo + Barcelona – Simona Baumrtová, Martin Zikmund, Tomáš Plevko, Tomáš
Havránek
jen Barcelona – Martina Moravčíková

Obecné hodnocení:
Výprava seniorské reprezentace měla sraz 7.6.2013 na letišti Václava Havla v Praze, odkud
v 10:30 odletěla do Nice.
O den dříve byl řešen zdravotní problém u Martiny Moravčíkové, které se měla původně
zúčastnit také mítinku v Monaku. Vzhledem k akutní indispozici (počínající viróza) bylo
rozhodnuto o odhlášení startů v Monaku a zajištění letenky na pondělí 10.6. do Barcelony.
Závodů v Monaku se společně se seniorskou reprezentací zúčastnila i Markéta Strapková
se svým osobním trenérem Petrem Přikrylem (na vlastní náklady).
Doprava do hotelu Columbia proběhla s drobným zádrhelem na letišti v Nice, kde jsme
čekali cca 45 minut na autobus. Následný transfer již byl bez problémů, stejně jako
ubytování v hotelu. Odpoledne byla zajištěna akreditace a lehké vyplavání v bazénu. Večer
se reprezentační trenér zúčastnil technické porady. Také byly převzaty nové plavky Arena
Carbon Pro, neboť pořadateli byl avizován zákaz použití plavek se sériovým číslem
vyřazeným ze seznamu povolených plavek FINA.
Soutěž probíhala bez problémů. Sportovní úroveň umožňovala českým reprezentantům
bojovat v dopoledních rozplavbách o postup do odpoledních finálových bojů. Poněkud
zarážející však byla jistá nesouměřitelnost konkurence v různých disciplínách. Některé

disciplíny byly velmi kvalitní, v jiných stačilo doplavat do cíle bez diskvalifikace a postoupit
tak min. do finále B. Tradiční zvláštnost mítinku jsou vyřazovací závody na 50timetorvých
tratích.
Čeští reprezentanti téměř všichni dokázali postoupit do odpoledních finále, příp. do
závěrečných soubojů v padesátimetrových sprintech. Největší úspěch dosáhla Simona
Baumrtová, která zvítězila v disciplíně 100m znak, na 50m znak vytvořila v semifinále nový
český rekord 28,47 s. Martin Baďura ve stejné disciplíně 50m znak dohmátl na děleném 3.
místě. Výborného výsledku dosáhl také Martin Verner, když vyhrál finále B na 100m volný
způsob ve svém letošním maximu 50,34 s. S jeho vystoupením v této disciplíně je spojena
jedna perlička. V rozplavbách byl vrácen start pro technickou chybu zařízení, což však
Martin nezaregistroval a naplno odplaval jako jediný téměř celou stovku. Hlavní rozhodčí
nejprve rozhodl, že bude celá rozplavba odstartována znovu, přičemž udělil velkorysou 2
minutovou přestávku. Po protestech od samotného Martina i reprezentačního trenéra
nakonec odložil tuto rozplavbu až na konec disciplíny. I tak byla pauza mezi oběmi starty
Martina pouze 10 minut. Z tohoto pohledu se jeví jeho výkon v rozplavbách 51,14 poněkud
jinak.
Kaňkou na výkonech českých reprezentantů byl výkon Martina Baďury v disciplíně 200m
znak. Průměrným časem 2:09,68 postoupil do finále B, kde předvedl ostudný výkon 2:30,47
včetně úvodního úmyslného převlnění 15timetrové hranice o 2m. Paradoxni však bylo, že
díky nevšímavosti příslušných rozhodčích nebyl ani diskvalifikován. Smyslem této komedie
bylo šetřit síly na semifinále znakové padesátky, ta se však plavala až po cca 1 hodině od
této dvoustovky. Při závěrečném hodnocení byla reprezentačním trenérem vyslovena
hrubá nespokojenost s takovým přístupem při reprezentačním startu.
Část výpravy odletěla v pondělí 10.6.2013 zpět do Prahy, část přeletěla do Barcelony na
další závod série Mare Nostrum.
Doprava i transfer z letiště byl bez problémů. Rovněž ubytování v hotelu Catalonia Atenas
proběhlo velmi rychle. Výprava počkala na přílet Martiny Moravčíkové a po jejím příjezdu
do hotelu odjela společně k lehkému vyplavání na bazén Sant Andreu. Zde byl rovněž
provedena akreditace.
Závody v Barceloně měly o poznání lepší konkurenci. Jak účastí kvalitních španělských
plavců, tak některými zahraničními, kteří nestartovali v Monaku. Výsledky českých plavců
první den nepatřily k nejlepším. Až na výjimky výrazně zaostávali za svými maximy. Dobrý
výkon podala opět Simona Baumrtová na 100m znak (4. místo). Na českých plavcích byla
vidět určitá únava po závodech v Monaku a cestování do Barcelony.
Největší zklamání a rozčarování přišlo v disciplíně 200m prsa, kde byla Martina
Moravčíková diskvalifikována za použití plavek „nesprávné“ výrobní série. Vzhledem
k tomu, že k předchozí start na 50m prsa ji byl ve stejných plavkách umožněn a o zákazu
použití plavek výprava neměla informaci (údajně byla sdělena na technické poradě ve
13:30, kdy byla výprava na cestě z Monaka), byl podán oficiální protest. Tímto se však jury
zabývala až po skončení všech dopoledních rozplaveb a zamítla jej s tím, že pokud by chtěla
závodnice plavat 200m prsa pro splnění nějaké výkonnostní podmínky stanovené národní

federací, bude ji to umožněno v samostatném pokusu po skončení finálových závodů. Této
mimořádně zajímavé nabídky jsme však nevyužili.
Výsledky českých reprezentantů následující den již byly o poznání lepší. Simona Baumrtová
sice byla odhlášena z disciplíny 200m znak pro intenzivní bolest hlavy, ale ostatní plavci se
předvedli kvalitními časy a postoupili do odpoledních závodů. Nejlepší výsledek
zaznamenal Tomáš Havránek, který ve finále B na 200m volný způsob pokořil limit pro
účast na Mistrovství světa časem 1:51,25 min.
Ve čtvrtek výprava odcestovala zpět do ČR. Cesta proběhla bez jakýchkoliv problémů.

Doporučení:

1) V případě účasti na některém z mezinárodních mítinků typu Monako / Barcelona / Řím i
v příštím roce, navrhuji vytipovat pouze 1 soutěž, pokud by se vycházelo z konkurence
v letošním roce, pak Monako by mělo „nejmenší šance“

Závěr:
Cílem účasti na soutěž v Monaku a Barceloně bylo porovnat aktuální výkonnost s kvalitní
mezinárodní konkurencí, soutěžit v disciplínách s reálnou možností postupu do finálových
závodů. Na obou mítincích byla mezinárodní konkurence, která byla pro naše závodníky
přiměřená a motivující.
Některým plavcům se podařilo dosáhnout velmi dobrých výkonů, především Simoně
Baumrtové na znakařských tratích. Ocenění si zaslouží i osobáky nebo letošňáky Tomáše
Havránka, Martiny Moravčíkové, Tomáše Plevka a Martina Zikmunda.
Ubytování v Monaku bylo na velmi dobré úrovni, vzdálenost od bazénu 3 min chůze.
Vzhledem k vysoké ceně za stravování byla všem účastníkům vyplaceno stravné hotově a
každý si zajišťoval obědy a večeře individuálně.
Ubytování v Barceloně bylo také na velmi dobré úrovni, vzdálenost od bazénu 3 zastávky
metra + 3 minuty chůze, celkem cca 15 minut. Celodenní stravování v hotelu bylo
vynikající.
Všem členům realizačního týmu včetně Petra Přikryla patří dík za pomoc s organizací
v místech soutěže. Janu Novotnému děkuji za zajištěn účasti a vyřešení změny účasti pro
Martinu Moravčíkovou.

Hodnocení vypracoval:
Vlastimír Perna – reprezentační trenér seniorů
Barcelona, 12.6. 2013

