
          Hodnocení závodů Laguna Cup 2016 
 
Termín konání:   12. 3. 2016 
Místo konání:  Třebíč 
Trenér:    Michal Vítek 
 
Druhého ročníku Laguna Cupu se účastnilo 312 plavců z 22 oddílů, včetně oddílů ze 
Slovenska.  
 
Z našich plavců byl nejúspěšnější – dorostenec Jonáš Plaček, ze starších žákyň Sára 
Doležalová a z mladších žákyň Sára Krontorádová. Tito tři plavci získali 4 poháry v hlavních 
disciplínách 100m PZ a 200m PZ. V ostatních závodech třebíčští plavci vybojovali 5 
medailových umístění, jmenovitě: Marie Fučíková, Anna Havlenová, Jonáš Plaček a Jiří 
Vašíček. 
 
Z 26 plavců (ze 118 startů) z Třebíčského oddílu evidujeme 5 medailový umístění, 21 
nemedailových umístění do 10 místa a téměř 80 osobních rekordů. 
 
Z výsledků: 
 
Doležalová Sára 
3. místo 200PZ 
 
Krontorádová Sára 
3. místo 200PZ 
 
Plaček Jonáš 
1. místo 200PZ 
1. místo 100PZ 
1. místo 200P 
2. místo 200M 
 
Fučíková Marie 
3. místo 200P 
 
Havlenová Anna 
3. místo 200M 
 
Vašíček Jiří 
3. místo 200P 
 
Shrnutí:  
 
Závody jako trenér hodnotím kladně, jak z pohledu medialových umístění, tak z pohledu 
počtu osobních rekordů našich závodníků. Na Laguna Cupu se sešla nad očekávání velká 
konkurence závodníků z ostatních oddílů, přesto se naši plavci dokázali prosadit.  
 
 
 
 



Výstupy a postřehy ze závodů:  
 

-  plavci musí nutně dbát na správné provedení obrátek a startů v rámci tréninku 
 (obrátka, start a dohmat jsou součástí tratě a ovlivňují tak výsledek závodu)  

- zejména mladší plavci by se na závodech měli věnovat včasné prezentaci před 
závodem, připravit se na start 

- nominaci závodníků na jednotlivé disciplíny provedl trenérský tým s ohledem na 
přístup jednotlivých plavců k tréninku. Do budoucna nelze akceptovat žádosti rodičů 
prostřednictvím emailů, telefonů či papírových vzkazů posílaných po dětech na úpravu 
nominovaných tratí na plaveckých závodech. Trenérský tým pečlivě plavcům tratě 
vybírá a zvažuje, zda plavec disciplínu je schopen uplavat či ne.  

 
 
 
Nejbližší závody  
 

- 9. 4. 2016 v Brně, věkové kategorie 2003 a starší, plavat se bude na 50m bazéně 
 
- 9. 4. 2016 Prostějov, věkové kategorie 2004-2008 
 

 
Do té doby bude pokračovat tréninková příprava.  
 
Věřím, že se našim plavcům vyhnou zdravotní indispozice a budou mít možnost absolvovat 
předepsané tréninky a závody dle termínové listiny. 
 

 
 
 

šéftrenér Michal Vítek 


