Hodnocení akce

Akce:

Mistrovství Evropy juniorů DP

Termín:

11.- 16. 7. 2018

Místo:

San Giljan (Malta)

Doprovod:

Jan Srb (vedoucí + trenér), Petr Bukal (asistent)

Nominace:

dle splněných limitů a 2 DK

Účast:

Klára Sýkorová (USK), David Šebesta (SlPl), Jakub Štemberk (SlCho),
Vojislav Štěrba (Boh), Lucie Zubalíková (KomBr)

Obecné hodnocení:
Mistrovství Evropy juniorů na Maltě bylo letošní první vrcholnou akcí pro
juniorský reprezentační výběr. MEJ se nakonec konalo v zátoce San Giljan
v moři, v prostoru sportovního klubu.
Ubytování:

v hotelu Park Hotel v docházkové vzdálenosti od závodiště

Strava:

v hotelu švédské stoly, ne zcela přiměřeného, ale pestrého rozsahu

Tréninkové podmínky:
Před odjezdem na MEJ jsme absolvovali 3 denní mikrosoustředění v Praze
v Podolí, kterého využili 3 plavci. K dispozici masér.
V místě MEJ jsme měli možnost trénovat 2x v dlouhém bazénu (dojezd
autobusem 35 a 45 minut) v olympijském centru (50 m, 10 drah) dle
rozpisu 1 hodinu na trénink a 1x na závodišti ještě bez bójek.

Závodiště:

Závod se konal na 1250 m okruhu v zátoce u sportovního klubu Exiles club
(procházka 15 minut) se „zázemím“. Voda přes 26 stupňů Celsia a více,
vzduch +- 30. Z toho důvodu bylo povolené občerstvování i na 7,5 km .
Po dobu závodů a trénink u byl zátoce omezený provoz lodí, nikoliv
veřejnosti.
Diváci mohli stát kdekoliv na pobřeží, žádná tribuna a dokonce se
pohybovat bez akreditace i u startu a cíle . Ozvučení -, výsledková tabule
0. Výsledky pouze na internetu.
Trať „do zatáčky“ s 5 bójemi na levou a 1 bójí na pravou ruku. Všechny
stejné velké žluté.
Občerstvovači měli k dispozici krátké cca 12 metrové molo, které se při
zatížení značně naklánělo.

Hodnocení:

Průběžný popis závodu jsem psal pro všechny zájemce na facebook.
7,5 km junoři2:
Tradičně velké tempo hned od začátku a pole 43 plavců se začalo trhat.
Vojislav Štěrba opět bojoval na první bójku, čímž si zajistil dobrou pozici
v hlavním balíku. V cíli zopakoval loňské 18. místo. Je to pěkný výsledek
a s přehledem do poloviny startovního pole. Jakub Štemberk absolvoval
svůj první závod v moři a také obstál. Plaval ze začátku dobře v hlavním
balíku. Předvedl bojovný výkon. Celkově se umístil na pěkném 21. místě,
což je také do poloviny startovního pole.
7,5 km juniorky2:
Letos jsme nominovali 2 juniorky prostřední kategorie, které plav aly 7,5
km. Klára Sýkorová obstála ve své mořské premiéře, od začátku se držela
hlavního balíku a nakonec vybojovalo pěkné 18. místo z 36 plavkyň, což
je přesně polovina startovního pole. Lucie Zubalíková okusila na začátku
tvrdost ženského závodu a vypadla z hlavního balíku. Aktivně však
bojovala na čele druhého a kvalitním finišem vybojovala 19. místo.
10 km junioři3:
I náš nejstarší junior dodržel taktiku a rozjel závod ve vysokém tempu a
pracoval v hlavním balíku. Nakonec David Šebesta skončil na 20. místě
z 34, což je na umístění náš nejslabší výsledek. Přesto i David si zaslouží
pochvalu.
Na závod štafet pak bohužel nedošlo, kde jsme si výrazně věřili.
Záchranáři z Červeného kříže prohlásili povětrnostní podmínky za
nebezpečné a odmítli nést zodpovědnost za bezpečnost závodníků.
Ze zdravotního hlediska letošní MEJ proběhlo v našich řadách v pořádku.
Pořadatelé tohoto MEJ DP absolutně závody podcenili a jen díky
přítomné technické komisi LEN a zapáleným rozhodčím závody proběhly

v souladu s pravidly. Ve všem, kromě dopravy, byly zásadní nedostatky,
na které nejsme zvyklí ani na závodech ČP.
Závodů se zúčastnili sekretáři a místopředsedkyně svazu za účelem
sledování pořadatelské připravenosti před námi pořádaným MEJ 2019 .
Každý den jsme prováděli tradiční hodnocení v rámci týmu.
Poděkování:
Děkuji kolegovi Petru Bukalovi za funkci druhého trenéra a krmiče. Dále
děkuji za zajištění akce z Prahy Janu Novotnému, Jakubovi Tesárkovi a
Janu Kozubkovi a dalším zapojeným.

V Praze 20. 7. 2018
Mgr. Jan Srb, reprezentační trenér ČR DP

