
Hodnocení závodů „O Třebovskou mašinku“ 

 
Termín závodů: 21. ledna 2017   7:30 – 15:00 hod 

Místo závodů:  Česká Třebová   bazén 25m, 6 drah 

Trenér:  Radka Štanclová 

 

     V sobotu 21. ledna šest nejmladších plavců z Plaveckého oddílu Laguna Třebíč zahájilo 
závodní sezonu v roce 2017. Naši plavci překonali únavu z dlouhé cesty a v konkurenci 100 
plavců z 12 plaveckých oddílů v ročníkových kategoriích 2007 a mladší si vedli výborně. 
     Ondřej Sedlák (08) vybojoval stříbrnou medaili na svou oblíbenou disciplínu 25m prsa. Na 
25m znak a 25m motýl obsadil krásné sedmé místo a na 25m kraul jedenácté. 
     Michalovi Toufarovi (08) se nejlépe dařilo na 25m prsa, na tuto trať obsadil deváté místo. 
Michal poprvé na závodech plaval 25m motýl, umístil se na 13. místě. 
     Samuel Štveráček (07) jako jediný z třebíčských chlapců plaval 50m disciplíny. Samuela 
zmohla únava, ale na 50m kraul zabojoval a získal sedmé místo. Zároveň si zaplaval svůj 
osobní rekord. Stejného umístění dosáhl i na 50m prsa. 
     Teprve své druhé závody absolvovala Veronika Bartošová (07) a hned poprvé závodila na 
50m motýl, umístila se na 10. místě. Veronika zlepšila své osobní rekordy na všechny 
zaplavané disciplíny. 
     Sofie Bednářová (07) konečně pokořila svoji nejobávanější disciplínu 50m kraul a zaplavala 
si osobní rekord. Na 50m prsa si vyplavala 11. místo. 
     Lucie Mrňová (08) vylepšila všechny své časy. Nejlépe se jí dařilo na 25m motýl, kde se 
umístila na krásném pátém místě. Na ostatní zaplavané disciplíny se umístila do desátého 
místa. 
 

Shrnutí: 

Míša Toufar (08) je trochu nervák, přitom vůbec nemá proč. Na prsa zaplaval skvěle. Jen se 

musí naučit méně kontrolovat sousední plavce. Míša je ve výborné formě, jde vidět, že má 

natrénováno. 

Samuel Štveráčeka (07) zmohla únava z brzkého vstávání a na výsledcích to bylo znát. Jedině 

na 50m VZ se podařilo Samovi vylepšit svůj osobní rekord. 

Ondřej Sedlák (08) jako jediný z třebíčských plavců vybojoval medaili. Ondra se umístil na 

druhém místě na 25m P. Ondra je ve skvělé formě a své časy závod od závodu vylepšuje. 

Veronika Bartošová (07) poprvé plavala 50m M na závodech a musí říct, že mě mile 

překvapila s jakou lehkostí trať zvládla. Verča má krásně uvolněné styly. 

Sofie Bednářová (07) bohužel úplně pohořela na 50m M, tato trať ji tentokrát nesedla. Sofča 

se konečně poprala s kraulem a vylepšila si čas. I na prsa si zaplavala osobní rekord 

Lucie Mrňová (08) i když měla na konci roku delší pauzu kvůli nemoci, tak je ve výborné 

formě. Všechny časy si hodně vylepšila. Nejvíce mě překvapila na motýla a kraula. Na motýla 

Lucka obsadila krásné 5. místo. 

 

 

 



Výstupy: 

Tyhle závody se mi moc líbily a určitě bych je zařadila do termínové listiny i na příští rok. 

Atmosféra byla příjemná, domovská. Organizace výborná. Škoda, že je Česká Třebová dál, 

protože únava z brzkého vstávání šla na plavcích znát. 

- je potřeba aby se plavci naučili chodit před závody brzo spát a den před závody zvolit 

klidový režim 

- jsme na začátku sezony a výkony plavců tomuto odpovídají 

 

Z výsledků: 

 

Bartošová Veronika (07) 50 Z   1:03,2  1:03,2 

        50 P  1:01,8  0:58,9 

    50 M  1:40,5  1:05,2 

    50 VZ  0:56,3  0:57,2 

 

Bednářová Sofie (07)  50 Z  1:00,3  1:01,4 

    50 P  0:58,0  0:56,2 

    50 M  1:04,6  1:14,2 

    50 Z  1:01,6  0:54,6 

 

Mrňová Lucie (08)  25 Z  0:24,9  0:23,1 

    25 M  0:27,1  0:23,3 

    25 VZ  0:27,0  0:20,0 

 

Sedlák Ondřej (08)  25 Z  0:28,2  0:24,6 

    25 P  0:27,1  0:24,1 

    25 M  0:31,3  0:27,0 

    25 VZ  0:24,6  0:23,3 

 

Štveráček Samuel (07) 50 Z  0:52,5  0:33,1 

    50 P  0:53,8  0:55,2 

    50 M  0:55,7  1:02,9 

    50 VZ  0:44,1  0:43,3 

 

Toufar Michal (08)  25 Z  0:42,8  0:26,9 

    25 P  0:30,4  0:27,8 

    25 M  0:55,2  0:32,9 

    25 VZ  0:38,5  0:25,6 

 

Šedě zvýrazněné časy znamenají zaplavané osobní rekordy. 


