Hodnocení reprezentační akce
MZ Graz Trophy
Graz (AUT), 20. – 22. dubna 2018

Nominovaný tým:
vedoucí týmu:

Roman Havrlant – reprezentační trenér

junioři:

Jan Čejka, SCPAP (01)
Josef Kratochvíl, PKNJ (01)

Jan Dvořák, USK (00)
David Tomandl, PKKBr (01)

juniorky:

Tereza Polcarová, SlPl (01)
Marika Surová, KomBr (02)
Kristýna Jiránková, SCPAP (01)

Michaela Gogelová, Zlin (01)
Lucie Zubalíková, KomBr (02)

trenér:

Zdeněk Kasálek

Společný sraz přihlášených na akci byl stanoven před úvodním závodním rozplaváním v pátek 20.4. v
7.15 na bazénu. Tento pokyn všichni dodrželi.
Doprava do Grazu i zpět proběhla auty (Havrlant, Kasálek) a po předběžné dohodě někteří plavci
využili dopravy, ubytování i stravy se svými kluby.
Většina využila ubytování v hostelu A&O.
Hodnocení závodu a výkonů našich plavců:
Tradičního mítinku Graz Trophy se na velmi příjemném bazénu za téměř letního počasí po celé 3
dny zúčastnilo téměř osm stovek plavců ze 16 zemí. Závody proběhly jako již v minulosti podle formátu
4 nejrychlejších rozplaveb každé disciplíny v úvodu 3 ranních půldnů s následným odplaváním
ostatních rozplaveb. Až na 6 výjimek tak měli všichni naši reprezentanti ráno do 10 hodin odplaváno
a mohli využít dlouhé pauzy na odpočinek. Celé dopolední bloky se po všechny 3 dny protáhly cca do
14 hodin. Jinak celé závody proběhly velmi hladce.
Závodů se zúčastnila řada českých klubů, takže šest z devíti reprezentantů mělo možnost využít
přítomnost svých osobních trenérů, což také v hojné míře činili.
Téměř v polovině případů se díky finále A i B probojovali naši plavci do odpoledních bojů (20 finále
z 42 startů + 4 účasti na dlouhých tratích plavaných přímo na čas + 3 účasti ve štafetách plavaných
přímo na čas).
V celkovém součtu naši plavci absolvovali včetně finále a štafet celkem 69 startů, ve kterých si
zaplavali 18 osobních rekordů (výpis viz příloha). Dalo se očekávat, že při honbě za limity na MEJ bude
osobních rekordů více, ale ne všichni přijeli v nejlepší formě. Úplně bez osobáku odjeli pouze Kristýna
Jiránková a David Tomandl.
Největší boj o limit na MEJ svedla Tereza Polcarová ve své hlavní disciplíně 1500VZ, ve které
nakonec po nadějném průběhu závodu zaostala za vysněnou hranicí pouhých 1,6 sekundy.
Tato šance posunout se na evropský šampionát tak zůstala našimi plavci nevyužita, ale myslím,
že všichni si v bohaté konkurenci skvěle zazávodili a přivezli si poznatky a zkušenosti pro další trénink
a závodění.
Děkuji reprezentantům za zodpovědný přístup a také všem, kteří měli podíl na organizaci akce.
V Brně, 23. 4. 2018

Roman Havrlant – vedoucí akce

PS: Výsledky a statistika výkonů na odkazu:
https://myresults.eu/en-US/Meets/Today-Upcoming/1394/Results

