Zprávy ze závodů

Část první
Ahoj z Itálie,
máme za sebou klasifikace. Posun v posuzování je v novém klasifikačním systému patrný, ale
nedostatečný. Jde o určitý mezistupeň, tranzitní období, než se zavede zcela nový systém, který by měl
být založen na objektivním měření a nikoliv na subjektivním posouzení klasifikátorů. V tom současném
mezistupni je stále velký prostor na subjektivní posuzování a to se promítá do výsledků.
S finálními výsledky seznámíme po pozorování v závodě, poněvadž tam se ještě klasifikace mohou
změnit. Kromě klasifikací trénujeme ve vylaďovacím duchu, atmosféra v týmu výborná. Areál je pro
pořádání závodů naprosto dokonalý a jde o skvělé místo pro soustředění. Bydlíme ve Village Bella Italia
obklopeni krásnými borovicemi, 300m od moře s písečnou pláží, nikam nemusíme cestovat. Všichni
bydlí pár kroků od bazénu, vedle sebe jsou 50m závodní a vyplavávací 25m bazén. Na jídlo taky pár
kroků, vždy jako primo výběr z polévka a dvou druhů těstovin a jako secundo ryba nebo vepřové či
hovězí s dušenou zeleninou, bramborem atd. Salát, olivový olej, parmazán stále k dispozici, ideální
sportovní strava.
Jak na ubytování, tak na bazéně ideálně prostorné toalety, koupelna, z hlediska bezbariérovosti top
podmínky. Jsme spokojení, připravujeme se na závod, jenom ta klasifikační magie by chtěla už opravdu
více seriózní í biomechaniky a objektivního posouzení, co je určující pro pohyb vpřed ve vodě. Srdečně
zdravíme všechny domů.
Náčelník
Část druhá
První závodní den - 5 x finále, 5 splněných limitů na ME, 8 osobních rekordů, Jonáš stříbro v
juniorech, to je stručná bilance. Druhý závodní den nás čekají 200 polohovka, prsařská stovka a
znaková padesátka.
A ke klasifikacím - Anežka stejně jako dosud S8, SB8, SM 8 a ve 2020 se statusem Review znovu,
Dominika po pozorování v závodě přesunuta níže čili S4 a při prsou bude též sledována, první
klasifikační úspěch, Adam S8 zůstává, ale posunut níže na prsa do SB 7 nemusí kopat, Hlávka S4,
posun níže úspěch, na prsa zatím o jediný bod výš v SB 4, ale bude též sledován, Ivan stejně S5 a
SB4, Tadeáš bezpečně s rezervou S10, SB9, Flekýs S8, SB8, moc nechápeme, ale ani sledování v
závodě nic nezměnilo, Jonáš je jasný případ a půjde až na ME.
Dnešní závodní den zahájili chlapci krauleři, Adam osobákem na dlouhém bazéně o 2 sekundy,
navázal Jonáš českým rekordem 1:01,52 a legenda Machy je překonána. Finále a možnost boje o
bronz v juniorech. Tadeáš výborná kraulová stovka s vyrovnanými padesátkami 29,5 a 31,0. Dominika
osobák o sekundu a hlavně posun v klasifikaci. Hlávka velmi solidní dvoustovka na rozjezd. A znakaři
- Adam solidně, v závěru mu docházelo, Jonáš opět osobák a český rekord, postup do finále, Tadeáš
působil utlumeněji než při kraulu, Anežka super stovka stejně rychlá jako v Riu, postup do B finále z
10. místa, Flekýs se hecla a třetí osobní nejlepší čas. Ivan významné osobní zlepšení na dvoustovce
kombinací kraulu a znaku. A v odpoledních finále se zaskvěl Jonáš, který nedlouho po kraulové stovce
(jen desetinu za ranním časem) předvedl famózní druhou padesátku znakové stovky, kterou je stejně
rychle jako tu první! A byla z toho medaile. A na večeři byl smaženej krab, dobrej dezert a jako vždy
spousta salátu a olivového oleje. Máváme domů!

Část třetí
Druhý a třetí závodní den, všech osm plavců splnilo alespoň v jedné disciplíně limit A na srpnové ME v
Dublinu. Další medaile Jonáše Kešnara a další finálové starty Anežky Floriánkové, Tadeáše Strašíka,
Tomáše Hlavinky, Ivana Nestávala a Dominiky Míčkové. Limity mají i Adam Šimonek a Petr
Flekačová. Skvělá bilance prvního závodu Světové série, kterého se naši plavci zúčastnili, cíle
splněny na 100%. V neděli 27. 5. v 16.00 přistaneme v Praze a otevřeným autokarem pojedeme na
Staroměstské náměstí, snad se davy fanoušků procpeme.
Medailově se na závodech v juniorské kategorii zaskvěl Jonáš Kešnar. - stříbro ze 100m znak, bronz z
200 polohovky, bronz z kraulové čtyřstovky, kde vylepšil svůj osobák na dlouhém bazénu na skvělý
čas 4:42. Těsně za medailí o pouhé 4 body (bodovací systém World Para Swimming) dohmátnul
Tadeáš Strašík a posunul svůj osobák na prsařské stovce na 1:17. Anežka Floriánková měla mezi
ženami a juniorkami ještě o něco větší konkurenci než chlapci, a tak je její páté místo na znakové
stovce výborným výsledkem. Tomáš Hlavinka si v nové klasifikační třídě zaplaval osobák na 50m
znak, který ve finále posunul na 53,73 a získává po prsařském období novou motivaci, kdy se bude
moci zaměřit na plavání v poloze na znak. Výborně si vedli nováčci na tak velké soutěži,
českobudějovičtí Ivan Nestával a Adam Šimonek. Ivan si zaplaval dvě finále a oba si vyplavali limity
na ME. Brněnská Dominika Míčková si především vysloužila posun do nižší klasifikační třídy a její
šance na dobrá umístění se tak zvyšují. Karlovarská Petra Flekačová se skvěle hecla na polohové
dvoustovce, kde si doplavala pro limit na ME. V závěrečném kraulovém sprintu si zaplavala osobák a
má tak výbornou motivaci do další práce. Pracovat s týmem bylo pro Náčelníka i pro manažera
reprezentace Štěpána Caganě radostí a těšíme se na další společné reprezentační akce. Před
domácím mistrovstvím v Brně a dalším závodem Světové série IDM Berlin máme radostné vyhlídky na
celkem 14 plavců se splněným limitem na ME.
V neděli nás čeká odlet a před ním si zkusíme udělat výlet do Benátek.
Harahyja harahyja Chvojkovice Brod!
Náčelník

