HODNOCENÍ AKCE
Akce:

VT SCM2 Střední Morava

Termín:

6. - 13.4. 2019

Místo:

Olomouc – Aplikační centrum BALUO

Seznam závodníků:
Zlín ‐
Tomaštík (04), Skála (01), Tomšů (04),
PoPro ‐
Nováková (02), Nedomová (02), Vorbergerová (05)
UnOl ‐
Maťátko (01), Krejčíř (02), Bajorek (03), Neoralová (03), Martinková (04)
KPSVy ‐
Smutníková (05)
Trenéři:
Adamec (PoPro), Pospíšil (UnOl)
Omluvení:

Zlín – Prusenovský (04), Sobotíková (04), Přibylová (05)– zdravotní důvody
ZlPK – Ráček (02), Golda (02), Urbánek (03), Andrlová (03), Večeřová (04) všichni
plavci omluveni klubem
SpPř ‐ Míček (03) – studijní důvody

Mimo omluvených se všichni dostavili na místo srazu včas.

Obecné hodnocení:
Jarní soustředění SCM2 Střední Morava se uskutečnilo v Olomouci na bazénu Fakulty TV Univerzity
Palackého – Aplikační centrum BALUO. Skupina nominovaných měla sraz v sobotu 6.4.2019 do 14:00
hod. Soustředění bylo ukončeno v pátek 13.4.2019 v 13:00 hod. po obědě.
Plavecké tréninky se konaly v olomoucké testovací pětadvacítce BALUO. Suchá příprava se
uskutečňovala v přilehlých tělocvičnách, které byly plně dostačující. Plavci byli ubytovaní v sousedících
kolejích. Stravování bylo přímo na bazénu v dostatečné kvalitě. Všechny objekty se nachází těsné
blízkosti a na velmi dobré úrovni. Veškerý personál se nám ve všem snažil vyjít vstříc.
V průběhu VT nebylo potřebné řešit žádný kázeňský přestupek. Všichni plavci byli velmi disciplinovaní
a snažili se plnit své úkoly velmi zodpovědně. U nově zařazených mladých plavců byl vidět výrazný
posun oproti podzimnímu VT. Všichni si tak zaslouží velkou pochvalu jak za aktivitu v průběhu tréninků,
tak i za jejich velmi dobré vystupování v průběhu soustředění.

Za VT plavci naplavali – 74,6 km, družstvo mladších plavců 71,2 km

Poděkování: Závěrem bych chtěl poděkovat vedení a zaměstnancům SK UP Olomouc a Aplikačního
centra BALUO za kvalitně připravené podmínky pro naše soustředění. Díky patří i Janu Pospíšilovi za
podíl na přípravě a hladkém průběhu VT.

V Olomouci 26.4.2019
Zpracoval: Petr Adamec

