
 
HODNOCENÍ REPREZENTAČNÍ AKCE JUNIORŮ 

Akce:    Multiutkání juniorů středoevropských států (CECJM) 
 
Termín:  5. – 7. 12. 2014 
 
Místo:   Praha - Podolí 
 
Vedoucí akce:   Boris Neuwirt 
Doprovod:  Jiří Vlček, Markéta Šilhanová, Lukáš Luhový, Ladislav Kopečný, Pavla Merendová 
 
Závodníci: 10 juniorek, 11 juniorů 
 Juniorky - Coufalová Tereza, Duchoslavová Tereza, Janíčková Barbora, Martinková 

Miroslava, Navrátilová Markéta, Navrátilová Michaela, Seemanová Barbora, 
Šimánová Klára, Štemberová Kristýna, Vavřinová Adéla,  
Junioři – Kodýtek Petr, Novák Pavel, Osina Marek, Polcar Dominik, Prokop Jan, 
Špaček Dominik, Švéda Ondřej, Dvořák Šimon, Chrápavý Filip, Karl Jakub, Ludvík 
Tomáš 

 
Obecné hodnocení:  
Výběr juniorů ČR se zúčastnil tohoto tradičního multiutkání po dvou letech. Na tomto mítinku jde o 
zajímavé srovnání výkonnosti v období krátkých bazénů s výkonností na dlouhém bazéně. Na multiutkání 
jsem nominoval 10 juniorek (ročník 2000)) a 11 juniorů (ročník 1998 – 99). Sraz před utkáním byl ve čtvrtek 
4. prosince v Praze. Všichni nominovaní se na sraz dostavili včas. Na úvod absolvovali junioři lehký trénink, 
následovala večeře a ubytování v Hotelu Oáza. Dopravu mezi hotelem a bazénem jsme měli po dobu 
utkání zajištěnou busem společně s výpravami Srbska a Rumunska. Ubytování i stravování bylo na 
dostačující úrovni. Před soutěží absolvovali junioři ještě další trénink v pátek dopoledne. 
 
Hodnocení výsledků:  
Tohoto utkání se zúčastnily výběry Maďarska, Polska, Slovinska, Rumunska, Srbska, Slovenska, 
Makedonie a České republiky. 
V celkovém hodnocení jsme obsadili jen velmi těsně 4. místo (1 bod rozdíl za Slovinskem) za výběry 
Maďarska, Polska a Slovinska. Oba týmy juniorů i juniorek podaly velmi vyrovnané výkony a plavci se 
umísťovali obvykle za silnými reprezentanty výše zmíněných výběrů Maďarska a Polska. Tomu odpovídá i 
umístění zvlášť v kategorii juniorek i juniorů – vždy 3. místo. Potěšující byla individuální zlepšení 
výkonnosti na 50m bazénu. Start v  tomto období na dlouhém bazénu je trochu netypický, drtivá většina 
juniorů se s tím vyrovnala velmi dobře a podali dobré výkony před nadcházejícími MČR. 
U juniorů dosáhli nejlepších umístění Tomáš Ludvík (2. / 200Z) a Marek Osina (3. / 200Pz), u juniorek se 
prosadily na stupních vítězů Barbora Seemanová (2. / 100Vz a 3. / 200Vz), Barbora Janíčková (3. / 100M) 
a Klára Šimánová (3. / 200M). 
Přesto, že někteří plavci nebyli úplně zdravotně v pořádku, podali solidní výkony, za což jim patří moje 
poděkování. Také děkuji Jakubu Karlovi za to, že přicestoval ze zahraničí a pomohl českému juniorskému 
týmu k dobrému umístění. Juniorky dosáhly kvalitních výkonů a ve 26 soutěžních startech zaplavaly 17 
osobních rekordů. Rovněž většina juniorů potvrdila dobou formu před MČR a ve 26 individuálních 
startech zaplavali junioři 16 osobních rekordů. Svou dobrou výkonnost potvrdili junioři umístěním ve 
štafetách, kdy se téměř vždy dostali na stupně vítězů (kromě juniorů ve štafetě 4x100Vz). 
Barbora Seemanová zaplavala na 200Vz výkon 2:06,32, což je čas na úrovni splněného limitu pro EH Baku. 
Umístění jednotlivců je zřejmé z celkových výsledků, které jsou součástí hodnocení. Výpis jsem nedělal 
vzhledem k tomu, že výsledky zpracoval Honza Bažil a má je přímo v evidenci. 



Celkové výsledky: 
 stát  celkem  
1. Maďarsko  398     
2. Polsko  259    
3. Slovinsko  204 
4. Česká republika  203   
5. Srbsko  128 
6. Slovensko  108 
7. Rumunsko  83 
8. Makedonie  0 
 
 
A slova díků na závěr…☺ 
Děkuji všem juniorům a juniorkám za velmi dobrou reprezentaci a za vytvoření perfektní týmové 
atmosféry při závodech i při celé reprezentační akci. 
Děkuji trenérům Markétě Šilhanové, Jiřímu Vlčkovi a Lukáši Luhovému za velmi dobou spolupráci při 
zajištění a organizaci multiutkání. Poděkování patří i „rege týmu“ Pavla Merendová + Ladislav Kopečný.  
Samozřejmě děkuji i všem trenérům v klubech za přípravu svých svěřenců na toto multiutkání.  
Děkuji všem pracovníkům sekretariátu ČSPS za přípravu vydařené reprezentační akce v Praze – Podolí. 
 
Zpracoval: Boris Neuwirt, trenér juniorů 

V Ostravě, 9. prosince 2014       


