HODNOCENÍ AKCE
Akce:

39. ročník Velké ceny Barcelony – Mare Nostrum 2018

Datum:

12.-15.6.2018

Reprezentanti:

Ondřej Gemov, Filip Chrápavý, Anna Kolářová, Jan Kutil, Jiří Landsmann, Jan
Micka, David Noll, Marek Osina, Barbora Závadová, Kristýna Horská, Tomáš
Havránek, Roman Dmytrijev

Na vlastní náklady: Martina Elhenická, Jakub Tobiáš
Vedoucí akce:

Vlastimír Perna

Trenéři:

Jaroslava Passerová, Paolo Bossini, Jiří Vlček, Tomáš Brtník

Fyzioterapeutka: Jana Minářová

Tradiční soutěž Velká cena Barcelony, která je součástí okruhu Mare Nostrum, byla kontrolní
mezinárodní soutěží pro seniorské reprezentanty. Zúčastnilo se ji 12 členů reprezentačního výběru
a 2 plavci na vlastní náklady.
Doprava do Barcelony byla v několika skupinách. Největší část cestovala z Prahy 12.6. Část
přicestovala do místa ubytování ze soustředění v Calelle (ESP), část přijela až 13.6. na samotnou
soutěž ze soustředění v Mataró (ESP). I přes poněkud komplikovanější logistiku (a to i v souvislosti
s návratem) se vše podařilo realizovat bez problémů.
Ubytování bylo zajištěno v hotelu Ibis Meridiana, cca 12 minut chůzí od bazénu klubu St. Andreu,
kde mítink vždy probíhá. Snídaně byly poskytnuty hotelem, obědy a večeře zajistilo vedení hotelu
v blízké restauraci. Bohužel kvalita stravování nebyla dobrá a neodpovídala potřebám.
Barcelonský mítink měl jako každoročně velmi kvalitní konkurenci. Zúčastnili se jej kromě
evropských zemí a medailistů z OH, MS a ME také výběry např. USA, Japonska, Číny … Disciplíny
byly plavány s postupem do finále A a finále B. Pouze 400 PZ a 800 VZ byly plavány přímo na čas
se zařazením nejrychlejší rozplavby do finálového bloku.
Čeští plavci startovali ve 39 disciplínách. V 5 disciplínách se podařilo umístit mezi nejlepšími osmi,
v dalších 5 disciplínách mezi nejlepšími 16ti. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Micka, který zvítězil
v disciplíně 800 VZ a obsadil 4. místo na poloviční trati, v obou disciplínách ve velmi dobrém

výkonu. Barbora Závadová potěšila zlepšením svých nejlepších letošních výkonů po návratu
z tréninkového pobytu v Austrálii. Přehled nejlepších umístění:
Jan Micka

1. 800VZ

7:56,08

4. 400 VZ

3:50,50

Barbora Závadová 5. 400 PZ

4:44,65

7. 200 PZ
Roman Dmytrijev 6. 200 Z

2:16,05 (rozpl. 2:15,69)
2:02,96

Celkové výsledky výpravy jsou uvedeny v příloze.
Cílem bylo ověřit si výkonnost před vrcholem letní sezóny, kterou je Mistrovství ČR a především
Mistrovství Evropy v Glasgow. Z tohoto pohledu potěšila stoupající výkonnost Barbory
Závadové, stejně jako adepta na splnění limitu Jana Micky. Nedaleko od limitu je i Roman
Dmytrijev a Anna Kolářová. Ostatní reprezentanti plavali výkony vzhledem ke konkurenci na
průměrné úrovni (i přes zlepšení svých nejlepších osobních výkonů, např. Jiří Landsmann, Ondřej
Gemov) nebo se jim jejich vystoupení příliš nepovedlo. Pokud se podaří závěrečná příprava na
MČR, mohlo by být splnění limitů pro Glasgow pro některé reprezentanty reálné. Ostatní mají
ještě několik týdnů prostor pro „dotrénování“ a správné načasování formy tak, aby byli lépe
připraveni se pokusit o splnění evropských limitů nebo alespoň jako reprezentanti dominovat ve
svých hlavních disciplínách na domácím šampionátu v polovině července.
V pátek výprava opět po částech odcestovala z Barcelony. Část směřovala zpět do Prahy, část na
další vysokohorskou přípravu do Livigna, část zůstala v Mataró na soustředění.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci celému realizačnímu týmu. Rovněž děkuji za zajištění všech
formalit pracovníkům sekretariátu ČSPS, především Jakubovi Tesárkovi, který se výborně „popral“
se složitou logistikou celé akce.

Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna
V Livignu, 16.6.2018

