
ZPRÁVA DELEGÁTA VSP ČSPS Z MISTROVSKÉ SOUTĚŽE V PLAVÁNÍ  
 

Soutěž: MČR dorostu – Ústí nad Labem 

Termín: 20. 6. - 22. 6. 2014 

Delegát: Ing. Mgr. Andrea Balášová 

Sledovaná kritéria: 
1.  Pořadatelské zabezpečení 
MČR dorostu v Ústí nad Labem pořádal MPKÚ. Organizačně proběhlo mistrovství bez jakýchkoli problémů. 
Ubytování ani stravu pořadatel nezajišťoval, pouze nabídl možnosti ubytování a oddíly si jej zajišťovaly 
samostatně. Rozlosování bylo k dispozici v tištěné podobě při prezentaci a vyvěšeno v prostorách bazénu. 
Výsledky byly zveřejňovány v prostorách vestibulu vždy bezprostředně po dokončení závodu. K vyplavání měli 
závodníci k dispozici vnitřní dětský a venkovní skokanský bazén. 

2.  Funkčnost časomíry 
Časomíra fungovala bez problémů. 

3.  Rozhodčí 
Rozhodčí pracovali na standardní úrovni a bez problémů. V průběhu závodů nebylo nutné řešit žádné problémy či 
protesty. 

4.  Společenská a sportovní úroveň 
Atmosféra šampionátu byla velmi dobrá a přispěla ke skvělým výkonům ve většině finálových závodů. V průběhu 
závodů byl Editou Chrápavou nově splněn v disciplíně 50 P limit pro MEJ v Dordrechtu. Většina závodníků, kteří 
již měli nominaci jistou, splněné limity potvrdila. K vidění byla řada skvělých výkonů od špičkových závodníků této 
kategorie, mezi dívkami zejména Anny Kolářové, Terezy Grusové, Aleny Benešové, mezi chlapci pak zejména 
Tomáše Franty, Tomáše Ludvíka a Marka Osiny. Za povšimnutí stálo i mnoho dalších výkonů některých 
závodníků, například četné starty Dominiky Geržové (TJKr), které byly při jejím premiérovém představení mezi 
dorostenkami okořeněné dvěma tituly na 100 K a 100 M nebo famózní finiše Petra Balabána (KSPKl), který 
dokázal ze zadních pozic pro sebe v posledních metrech rozhodnout závody na 100 VZ a 200 VZ mezi staršími 
dorostenci.  
 

5.  Různé 
Přímý přenos závodů bylo možné sledovat na internetu. 

6.  Závěr / doporučení 
Jménem VSP ČSPS bych chtěla poděkovat všem organizátorům za velmi dobře připravený letní šampionát MČR 
dorostu a rozhodčím, trenérům a závodníkům za bezproblémový průběh mistrovství. Poděkování patří také 
obsluze časomíry a zpracovateli výsledků.  

V Čáslavi 7. 7. 2014 Podpis:   Andrea Balášová 

 

 


