HODNOCENÍ AKCE

Youth Olympic Games-YOG 2018
Buenos Aires (ARG); 1.–20. 10. 2018
Natatorium (50m indoor pool)

Plavci:

Jakub Lahoda 00, Adam Hlobeň 01
Barbora Seemanová 00, Kristýna Štemberová 00

Realizační tým:

vedoucí akce:
trenér:

Jan Hrdina
Petra Škábová

Cíl YOG:

dle Projetu 2017/2018, resp. 2018/2019 – 3 finálové účasti

Výsledek:

3 finálové účasti
1. místo:
B. Seemanová 50VZ
1. místo:
B. Seemanová 100VZ
3. místo:
B. Seemanová 200VZ
1 účast v semifinále
16. místo:
K. Štemberová 100M
1x překonaný rekord ČR dospělých
B. Seemanová 100VZP
nejúspěšnější plavci YOG 2018:
Kolesnikov (RUS);
Ajna Kysely (HUN),
Seemanová (CZE)

oficiální stránky YOG 2018:
www.buenosaires2018.com
výsledky YOG 2018: https://www.buenosaires2018.com/sports/1d1700f3-dc86-42c6-8a96ddc6aa14c427?lng=en

Hodnocení přípravy před YOG 2018:
Finální příprava na olympijské dny mládeže probíhala celé léto po zakončení LMČR dorostu a dospělých a
krátkém odpočinku. Plavci se připravovali individuálně, dle možností, pod vedením osobních trenérů, za finanční
podpory a spoluúčasti ČSPS.
Společná příprava celého týmu se nekonala, a to z důvodu netradičního termínu akce a také z důvodu její
délky. Sešli jsme se v rámci celého olympijského juniorského výběru až před samotným odletem na YOG 2018 na
letišti Praha-Kbely. Přesun necelé stovky účastníků české výpravy byl realizován vládním leteckým speciálem. Od
začátku v celé výpravě vládla skvělá sportovní nálada a se navzájem oťukávali. Let trval 18 hodin se dvěma
mezipřistáními a po doletu následně cca 40-ti minutová jízda busem do olympijské vesnice.
.

Hodnocení YOG 2018:
Celá výprava bydlela pospolu v olympijské vesnici, která byla postavena nedaleko jednoho ze sportovišť. Do
vesnice během prvních pár dní najely postupně všechny sportovní výpravy a sportovní kamarádství jelo na plné
pecky. První týden se Argentinci lehce prali s organizací celé vesnice, jídelny a přepravy, ale vše se brzy „zajelo“
a dobře fungovalo.
Plavecké tréninky jsme zahájili ihned po příjezdu do vesnice, kdy jsme se ubytovali a šli se projít směr bazén,
kde se plavci seznámili s okolím a po dlouhé cestě se vyplavali a oťukali padesátimetrový bazén. Následně, vzhledem
k tomu, že bazén byl stále otevřený, jsme chodili na jedno až dvoufázové tréninky, posilovna byla k dispozici ve
vesnici. Vše probíhalo za podpory osobních trenérů, kteří přípravu konzultovali na dálku.
Jídelna – to byla kapitola sama pro sebe. Ve vesnici obrovský hangár, kde se zprvu jen stály nekonečné fronty.
Denně výběr ze zeleniny, ovoce a z jídel především italské, argentinské a asijské kuchyně. Plastové příbory nás často
přiměly jíst rukama, ale alespoň jsme se zasmáli a stále udržovali dobrou náladu. Jídelna byla otevřená téměř pořád,
a když na chvíli zavřeli, k dispozici byly svačiny a pití. Voda, Powerade a všechny limonády tipu Fanta, Sprite byly vždy
k dispozici ať ve vesnici nebo na bazénu.
Doprava – autobusy jezdily každých 15 minut z vesnice přes sportoviště, přímo před bazén, zpět jsme se často
nevešli do busu a raději využívali krátké vzdálenosti k pěkným procházkám přes sportoviště za slunného počasí.
Samotné závody začaly 5 dní po příjezdu, kdy byli plavci plně aklimatizováni a připraveni k výkonu.
Na bazénu byl problém s malým počtem míst na sezení pro sportovce, a tak se podivně rotovalo. Česká výprava vždy
v dopoledním programu seděla na tribuně a odpoledne dole u bazénu, neb nátlak fanoušků byl velký a u bazénu
jsme se schovali pouze mezi plavce. Na bazénu byl k využití malý gym na odpočinek a fyzio přípravu, který jsme ale
nevyužívali.
Závody probíhaly hladce, bez jakýchkoliv technických či jiných komplikací. Pěsti nám držel i náš rozhodčí
Ondra Kočovský, který trpěl tím, že nemohl fandit, ale odváděl skvělou rozhodcovskou práci.

Hodnocení vystoupení českých plavců:
Za sebe a výkony mé svěřenkyně Barbory Seemanové, mohu být maximálně spokojená. Tři starty a tři
medaile, z toho dvě nejcennější a jeden český rekord je bilance, která odráží dodržení dlouhodobého plánu,
obětavost, výjimečný talent a přístup Báry. YOG byl pro nás cíl sezony 2018 a také vrchol juniorské kategorie. Nelze
než vyjádřit spokojenost se splněnými cíly. Rozhodně to nebylo jednoduché, především po té, co se několik měsíců
před soutěží Bára dokázala vrátit po zrádné mononukleóze a postupně se dostat do skvělé formy.
Celá čtveřice nominovaných českých plavců odvedla skvělou práci a navázala skvělými výkony na juniorské
soutěže MEJ 2018, MEJ 2017 a MSJ 2017. I na poslední chviličku doplněná náhradnice Kristýna Štemberová odvedla
bez cílené přípravy pěkný výkon a podívala se i do semi-finále.
Sešla se skvělá parta plavců. Všichni se navzájem velice podporovali, užili si spoustu legrace, podpory jiných
sportovců, fandění a opravdu jsem s celým týmem nadmíru spokojena.
Chtěla bych poděkovat trenérům Jiřímu Kyněrovi, Milanovi Moravcovi a Lukáši Luhovému za podporu a
komunikaci se svými svěřenci během pobytu v Argentině.
Ráda bych poděkovala reprezentačnímu trenérovi Romanu Havrlantovi, který se podílel na prvotních
organizačních přípravách směrem k YOG, komunikoval se všemi plavci a jejich trenéry v průběhu letní přípravy
osobně i na dálku. Je pro mě velkým oceněním, že mě navrhl jako vedoucího trenéra plavecké skupiny na tuto
jedinečnou akci.
Velké poděkování patří Kubovi Tesárkovi za promtní a obětavé vyřizování veškerých náležitostí, zejména
v posledních hektických dnech před odletem, kdy na poslední chvíli musela být ze zdravotních důvodů odhlášena
původně nominovaná Tereza Muselová, jejíž místo nakonec nahradila Kristýna Štemberová.
Hodnocení vypracovala: Petra Škábová

Praha, 26. 10. 2018

