
Hodnocení závodů Krokodýlí šplouch 
 

Termín konání: 30. dubna 2016 
Místo konání: Brno - Lesná 
Trenér:   Radka Štanclová 
 
     Z 9 přihlášených plavců se účastnilo závodů 6 nejmladších plavců. Našim závodníkům 
konkurovali plavci ze 7 oddílů, dokonce i ze Slovenska, v ročníkových kategorií 2007 a 
mladší. 
     Všichni naši plavci se ukázali ve výborné formě a získali medailové umístění téměř na 
všechny tratě, které zaplavali. Tomáš Čaněk si jako jediný vybojoval dvě první místa na 25m 
volný způsob a 25m prsa. Dvě druhá místa získali Marie Davidová, která jako jediná plavala 
motýlkovou trať a Adam Gorka. Jedno druhé a jedno třetí místo vybojoval Ondřej Sedlák. 
Samuelovi Štveráčkovi se podařilo získat bronzovou medaili a pomyslnou bramborovou. 
Lucie Mrňová se sice neumístila na medailové pozici, ale skončila do pátého místa a zlepšila 
si svoje časy. 
      Třebíčští plavci se ukázali jako zkušení závodníci. Všechny tratě zaplavali bezchybně a 
z celkem 12-ti přijatých startů si vylepšili na 10 startů své osobní rekordy. 
 
Shrnuti: 
     Jako veliké pozitivum beru to, že naši plavci byli obrovská konkurence pro oddíly Kometa 
Brno nebo Fakulta Brno. Jako jedni z mála si došli sami pro startovní lístek, dostavili se na 
start a danou trať správně odplavali. Troufám si říct, že jsme zde byli tak trochu jiná liga. 
 
Výstupy: 

- trenér byl s dětmi nadmíru spokojen 
- už i tito nejmladší plavci mají se závody zkušenosti a jsou si pak jistější 
- vyhrané tratě zvětšily motivaci dětí 

 
 
Na další závody si naši mladí plavci musí počkat do 21. května 2016, kdy je čeká Krajské 
mistrovství žactva. 
 
 

Radka Štanclová 
 

Krokodýlí šplouch 30.04 - Výsledky 
ČANĚK Tomáš 2007 4. 25 Volný způsob 00:21.3 1. místo – 0:18,5 

      8. 25 Prsa  00:26.1 1. místo  - 0:22,9 

DAVIDOVÁ Marie 2007 3. 25 Volný způsob 00:23.0 2. místo – 0:19,3 

      13. 25 Motýlek 00:24.7 2. místo – 0:24,8 

GORKA Adam 2007 4. 25 Volný způsob 00:23.6 2. místo – 0:19,8 

      8. 25 Prsa 00:27.7 2. místo – 0:24,1 

MRŇOVÁ Lucie 2008 3. 25 Volný způsob 00:27.9 5. místo – 0:24,4 

      7. 25 Prsa 00:36.2 6. místo – 0:33,1 

SEDLÁK Ondřej 2008 4. 25 Volný způsob 00:26.8 2. místo – 0:23,4 

      8. 25 Prsa 00:37.6 3. místo – 0:27,6 

ŠTVERÁČEK Samuel 2007 4. 25 Volný způsob 00:24.8 4. místo – 0:20,9 

      8. 25 Prsa 00:26.5 3. místo – 0:28,2 
 


