
 
 

Hodnocení reprezentační akce 

 

        výběr mladších juniorů 
         CENA POPRADU (SVK) 

         11. – 13. dubna 2014 
 

     Na tuto akci bylo nominováno celkem  
     16 reprezentantů - mladších juniorů - 
         9 chlapců z ročníků 1998, 1999,  
         7 dívek z ročníků 2000, 2001,  
 na základě výsledků ze zimní sezóny 2013.  
 

 
Reprezentační výběr tvořili tito závodníci: 
chlapci:  Marek Osina (98), Dominik Špaček (98), Dominik Polcar (98), Petr Kodýtek (98),  Tomáš Franta (98),  

  Filip Chrápavý (99), Tomáš Ludvík (99), David Noll (1999), Michal Přibyl (99),   
 

dívky:  Kristýna Štemberová (00); Barbora Seemanová (00), Tereza Duchoslavová (00), Adéla Vavřinová (00),  

  Michaela Navrátilová (00), Kateřina Matošková (01), Natálie Drahovzalová (01)  
 

 
 

       trenéři: Roman Havrlant, Lukáš Luhový 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Z původní nominace se nezúčastnili:   
       Tereza Coufalová (00) – zdravotní důvody 
       Petr Dostál (00) – příprava na DP 

 
 

 Sraz a odjezd účastníků byl ve čtvrtek 11. 4. ve 12.00 v Brně. Přesun do Popradu proběhl 
autobusem. Příjezd do Popradu v 17.45 k Aquacentru Poprad, kde jsme absolvovali hodinový trénink 
a následně večeři. Po večeři jsme se přesunuli do nedalekého penzionu Apropo (ostatní dny jsme se 
na bazén a zpět přesunovali pěšky – cca 7 min).   
 

 Ubytování bylo příjemné. Snídaně byly zajištěny v penzionu, obědy a večeře pak v jídelně 
Aquacentra – vše na průměrné úrovni (odpovídající ceně).   
 

 Mezinárodních závodů se zúčastnily plavecké oddíly z Ukrajiny, Polska, Maďarska, 
Rumunska, Slovinska, Izraele, České republiky a pořádajícího Slovenska. Vzhledem k účasti 
více než 600 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 opravdu 
hodně času (v sobotu vkuse od 7.45 do 21.00!!!).  
 

 
 Všichni nominovaní reprezentanti zaplavali  
velmi dobré časy (ve většině případech osobní 
rekordy – viz výpis) a zaslouží za své výkony  
na těchto závodech pochvalu. Chlapci závodili  
v kategorii open a i přesto se často prosazovali  
na stupních vítězů. Děvčata soutěžila ve své  
kategorii dvouročníku 2000 – 2001, a také se  
často umísťovala do 3. místa (resp. 4. místa:). 
  

 

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. 

 



  Celkem si tento český výběr odvezl 35 medailových umístění, včetně 5 rekordů mítinku a 2. 
místa v soutěži družstev. Na rekordech se podíleli Tomáš Franta 1x (100Z), Tomáš Ludvík 1x (200Z) 
a Barbora Seemanová 3x (200PZ, 200K, 400K). Nikdo z nominovaných rozhodně nepropadl.  
 

 Rád bych poděkoval Lukáši Luhovému 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. 
 
 Velký dík patří Zuzaně Szabóové z popradského oddílu za veškerou organizační přípravu a 
vyřízení potřebných administrativních náležitostí spojených s účastí české výpravy na této akci.  
 

 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 většinu to byl první 
reprezentační závod. Všichni navzájem sledovali své výkony, hecovali se a povzbuzovali.  
  

 Mám z celé akce velmi dobrý pocit. 
 

 V neděli po závodech (ve 14 hodin) v odpoledních hodinách proběhl přesun zpět do ČR. Návrat 
do Brna v 18.45. 
 
V Brně, 13. 4. 2014                      Roman Havrlant – vedoucí akce 
 


