Hodnocení reprezentační akce
výběr mladších juniorů
VC POPRADU (SVK); 12. – 14. dubna 2013
Na tuto akci bylo nominováno celkem 14 reprezentantů - mladších juniorů (8 chlapců z ročníků
97,98 a 6 dívek z ročníků 99,00) na základě výsledků ze zimní sezóny 2012.
Reprezentační výběr tvořili tito závodníci:
chlapci:
Marek Štulík (97), Ondřej Topič (97), Lukáš Bachan (97), Pavel Novák (98),
Marek Osina (98), Dominik Špaček (98), Dominik Polcar (98), Petr Kodýtek (98)
dívky:

Michaela Petrželová (99); Eva Pšeničková (99); Michaela Frebortová (00);
Petra Vavřichová (00); Kristýna Štemberová (00); Melanie Srncová (00)

trenéři:

Roman Havrlant, Libor Kohut

Z původní nominace se nezúčastnili:
Pavlína Butalová, která nahradila Annu-Marii Benešovou na Multiutkání v Poznani (6. - 7. 4.)
Barbora Veselá – rekonvalescence po zranění
Adéla Teclová - viróza
Sraz účastníků byl ve čtvrtek 11. 4. ve 12.00 v Brně (resp. ve 14.30 u Shopping parku Ostrava
- jih). Přesun do Popradu proběhl autobusem. Příjezd do Popradu v 18.30 k hotelu Gerlach, ve
kterém jsme se ubytovali a začali večeří. Od 19.30 do 20.30 proběhlo vyplavání na bazéně
AQUAPARK Poprad, ve kterém posléze proběhly i závody.
Úroveň ubytování byla průměrná. Snídaně a večeře v hotelu Gerlach byly hodně skromné.
Obědy zajištěné organizátorem v bazénovém fast-foodu byly dostatečné.
Závody proběhly v příjemném prostředí popradského bazénového komplexu vzdáleném 15
minut chůzí od hotelu.
Mezinárodních závodů se zúčastnily plavecké oddíly z Ukrajiny, Polska, Maďarska, České
republiky a pořádajícího Slovenska. Vzhledem k účasti více než 400 závodníků (od žáků až po
kategorii dospělých) bylo na místě, že závody proběhly ve 4 půldnech (počínaje pátečním
odpolednem). Rozpis disciplín zahrnoval od 50ti metrových po 400 metrové tratě. Závodní program
probíhal ve slušném tempu, přesto jsme na bazéně strávili hodně času.
Všichni nominovaní reprezentanti si zaplavali osobní rekordy (v některých případech velmi
výrazné – viz výpis) a zaslouží za své výkony na těchto závodech pochvalu.
V nejlepším světle (z hlediska zlepšení osobních rekordů) se ukázali Ondřej Topič, Dominik
Polcar, Eva Pšeničková, Kristýna Štemberová, ale i všichni ostatní předvedli velmi pěkné výkony.
Nikdo rozhodně nepropadl.
Z pohledu umístění měla děvčata určitou výhodu, neboť byla vyhodnocována ve vlastní věkové
kategorii, kdežto chlapci závodili v kategorii 15+.
Celý tým nominovaných závodníků působil kompaktně a byl velmi disciplinovaný. Celé závody
proběhly v příjemném a bojovném duchu. Všem zúčastněným nelze než poděkovat a popřát úspěchy
v další části sezóny.
Rád bych poděkoval Liboru Kohutovi za výbornou spolupráci a trenérům v klubech za průběžnou
přípravu závodníků.
Poděkování patří také p. Novotnému a p. Tippmannovi - pracovníkům sekretariátu ČSPS za
přípravu této reprezentační akce.
VC Popradu z našeho trenérského pohledu splnila to, co jsme od ní očekávali. Akce poskytla
příležitost širšímu počtu mladších juniorů společně absolvovat reprezentační start, který upevnil
vazby v týmu a umocnil u plavců pocit náležitosti k výběrovému družstvu. Pro mnohé to byl první
reprezentační závod. Všichni navzájem sledovali své výkony, hecovali se a parádně se povzbuzovali.
Mám z celé akce velmi dobrý pocit.
Návrat domů proběhl v neděli po závodech v odpoledních hodinách opět po trase přes Ostravu
do Brna.
V Brně, 14. 4. 2013

Roman Havrlant – vedoucí akce

