
 

 

HODNOCENÍ MULTINATIONS JUNIOR MEETING   

Termín: 12. - 13. 4.2014 

Místo: Alexandroupolis, Řecko 

Vedoucí:          Mgr. Petr Ryška 

Trenér:  Štěpán Matek 

Masér:    Ladislav Kopečný 

Závodníci:  Petr Novák, Vojtěch Simbartl, Aleš Malý, Jakub Knesl, Martin Šimáček, Alena 
Benešová, Edita Chrápavá, Tereza Grusová, Tereza Kanalošová, Štěpánka 
Šilhanová 

                         
 

Hodnocení:  Tradičního multiutkání, tentokrát uspořádaného v řecké Alexandroupoli, se 
zúčastnilo dvanáct zemí. Brazílie, Česká republika, Izrael, Polsko, Švýcarsko, 
Turecko, Ukrajina a Řecko v plném rozsahu, Bulharsko, Kypr, Portugalsko  
a Slovinsko neobsadily všechny disciplíny.  

 Výběr místa závodů se ukázal značně problematický především vzhledem 
k dopravě. Let na místo i zpět trval vždy celý den a se dvěma mezipřistáními byl 
značně únavný a také velmi drahý. Samotný pobyt v Alexandroupoli  
v pětihvězdičkovém hotelu Thraki Palace byl již bez problémů, i když v českých 
podmínkách by měl tento hotel hvězdičky tři. 

 Závody samotné proběhly také bez větších problémů. Jediným negativem byla 
častá nefunkčnost výsledkové tabule, takže jsme se výsledky mnohdy dovídali 
až zpětně a navíc někdy i bez mezičasů. 

 Z našich juniorů se závodů zúčastnili všichni nominovaní plavci. Těchto pět dívek 
a pět hochů bylo vybráno tak, aby se co nejlépe umístili v soutěži družstev. 
Místo původně nominovaného vedoucího výpravy Borise Neuwirta, který se 
omluvil ze zdravotních důvodů, odletěl Petr Ryška, trenér druhého nejlepšího 
závodníka.   

 Všichni plavci předvedli bojovné výkony. Šest z nich si udělalo osobní rekordy  
a pět se prosadilo na stupně vítězů. Výpis je přílohou tohoto hodnocení. Pokud si 
někdo zaslouží zvláštní pochvalu, je to Petr Novák, který vynikal bojovností  
a kromě tří osobních rekordů zaplaval na prvním úseku dvoustovkové štafety  
i limit na MEJ a rozšířil tak počet plavců se splněným limitem na čtyři. A také 
Tereza Grusová, která zvítězila ve všech znakových disciplínách. Celkově 
skončilo naše družstvo šesté, především vzhledem k horšímu umístění  
v kraulových štafetách. Zvítězilo Polsko před Brazílií a Švýcarskem. Hoši pak 
obsadili celkově čtvrté místo a děvčata byla šestá.  

 Přínosem těchto závodů bylo utužení vztahů mezi závodníky a jejich vzájemná 
podpora během celého mítinku. Především však možnost mezinárodní 
konfrontace. Vzhledem k tomu stojí za zamyšlení, že i když je multiutkání 
soutěží států, jestli příště v takto malém počtu nedat přednost našim nejlepším, 
u kterých předpokládáme účast ne MEJ, před co nejlepším obsazením všech 
disciplín. Tuto cestu letos zvolili například Slovinci, Portugalci a myslím, že  
i Ukrajinci. 

Hodnocení vypracoval: Mgr. Petr Ryška 


