
Hodnocení závodů Laguna Cup 

Termín závodů:  25. března 2017    8:00 – 17:00 

Místo závodů:  Třebíč      bazén 25m, 8 drah 

Trenér:   Radka Štanclová 

 

     V sobotu 25. Března 2017 Plavecký oddíl Laguna Třebíč pořádal již třetí ročník plaveckých závodů 

Laguna Cup. Závodů se účastnilo 120 závodníků z 12 plaveckých klubů v ročníkových kategoriích rok 

narození 2003 – 2009. Z Plaveckého oddílu Laguna se zúčastnilo 16 výkonnostních plavců. 

     Hlavním závodem Laguna Cupu byl 100m polohový závod u mladších kategorií a 200m polohový 

závod u starších kategorií. Vítězové obdrželi diplom, medaili a pohár. 

     Z našich plavců si pohár  vyplavali Karolína Valentová, Ondřej Sedlák a Michal Toufar. 

     Ondra Sedlák (08) vybojoval celkem tři medailové umístění. Na 50m kraul získal druhé místo. Na 

hlavní závod 100m polohový závod obdržel též druhé místo a pohár. Na 50m prsa třetí místo. 

     Karolína Valentová (09) získala také tři medailová umístění. Na 100m polohový závod vybojovala 

druhé místo a zároveň pohár. Na 50m kraul a 50m prsa získala stříbrnou medaili. 

     Michal Toufar (08) také získal pohár a zároveň třetí místo na 100m polohový závod. 

     Lucie Mrňová  získala zlatou medaili na 50m znak a jednu bramborovou medaili na 100m polohový 

závod. 

     Do šestého místa se umístili tito plavci: Cejpková Lucie (06), Janečková Markéta (08), Klementová 

Andrea (03), Popelář Oliver (08), Požár Lukáš (07), Vetchý Ondřej (06),  Štveráček Samuel (07) a mix 

štafeta 5x50 metrů VZ ( 4 děti+trenér). 

     Z domácích závodů Laguna Cup u plavců evidujeme 47 osobních rekordů z 62 zaplavaných startů. 

 

Shrnutí: 

Bartošová Veronika moc chválím, s časy jde Verča rychle nahoru. Jde vidět, že chodí poctivě na 

tréninky a opravdu se poslední dobou na tréninkách i snaží. Nejvíce mě překvapila na 50VZ a 100PZ, 

obě tratě plavala nedávno na závodech a je tam velké zlepšení. Verča musí obrátky trénovat i během 

tréninku a né jen před závody.  

Bednářová Sofie také moc chválím. Dlouho se nehnula s časem a na kraula a teď si 50VZ zlepšuje 

závod od závodu. Stejně tak na 100PZ si opět vylepšila Sofča čas. Jen je potřeba ho stáhnout pod dvě 

minuty. Při motýlovi mi chyběli protáhnuté ruce, s kterými Sofča normálně nemá problém a hned to 

šlo vidět na čase. 

Janečková Markéta mě asi ze všech nejvíce překvapila. Markétka si vůbec nevěří a přitom je moc 

šikovná. Měla velký strach ze 100PZ a nakonec tuhle trať zvládla úplně v pohodě. Věřím, že na dalších 

závodech ji zvládne ještě lépe. Na všechny tratě si zaplavala osobáky. Já jsem spokojená moc. 

Mrňová Lucie si zase vylepšila všechny časy. Lucku chválím za první místo na 50Z. I 4. Místo na 100PZ 

je výborné. Na vše si Lucka vylepšila časy. Na kraula časově zůstala na stejném. Ten naposled hodně 



vylepšila, tak se není čemu divit. Lucka nesmí zapomínat protahovat ruce a zapamatovat si, že u 

prsou se nedělají kraulové nohy. 

Popelář Adam se skvěle popral s dvoustovkami. I přes velkou trému se Adam „kousl“ a zaplaval jak 

200VZ tak 200PZ skvěle. Adam potřebuje zapracovat na motýlovi aby lépe zkombinoval vlnění a ruce. 

Adamův kraul se mi moc líbí, jen je potřeba aby se občas zrychlil tempo. 

Popelář Oliver krásně zaplaval 50VZ a 50Z. Jen u znaku se mu moc nevyvedla obrátka, trochu se tam 

zamotal. Chválím Oliho jak se popral s 50P, i když prsa nepatří zrovna k jeho favoritům. I se šipkami se 

Oli popral bravurně. 

Požár Lukáš chválím za 100PZ. Krásně se popral s prsama při polohovce. Téměř na všechny tratě si 

zaplaval osobní rekordy. 50Z si čas udržel stejný, který měl. Luky se mi moc líbí jak má při kraulu a při 

znaku uvolněné ruce. 

Sedlák Ondřej získal na 50VZ a 100PZ druhé místo a zároveň si zaplaval na obě disciplíny osobní 

rekordy. Zvlášť za 100PZ Ondru chválím. Na svou oblíbenou trať 50P Ondra získal třetí místo. Jen je 

škoda, že Ondra neprotahoval záběr. 

Toufar Michal měl také strach ze 100PZ a nakonec získal třetí místo (i to se počítá, i když byli jen 3). 

Míša musí zapracovat na motýlovi a přestat tam plést prsové nohy. Na 50Z si Míša udělal nádherný 

osobní rekord. Míša chodí také poctivě na tréninky a na výkonech to jde znát 

Valentová Karolína mě mile překvapila jak zvládla 100PZ. Získala druhé místo na 100PZ , na 50P a 

50VZ třetí místo. Na všechny tratě si Kája zaplavala osobní rekordy. Kája maká na trénincích a jde to 

znát. Moc se mi líbilo jak Kája plavala 50VZ, že nezkracovala záběr a celkem protahovala ruce. 

Vetchý Ondřej je pro mě borec. Ondra plave závodně teprve chvíli a 200m tratě jsou pro něj malina. I 

200Z zvládl na jedničku, i když této trati zrovna neholduje. 200PZ pro mě byla příjemným 

překvapením, protože ji Ondra zaplaval snad bezchybně. 

Šauer Maxim si sice tentokrát zaplaval pouze jednu trať a to 200VZ, ale zaplaval ji skvěle. Maxim 

poprvé plaval na závodech 200m dlouhé tratě. U Maxima se moc líbí kraulové ruce, že je má 

uvolněné a protahuje záběr. Jen je potřeba i na tréninku poctivě trénovat obrátky 

Štveráček Samuel si tentokrát sice nevylepšil žádné časy, ale moc se mi líbí jak plave Sam prsa. Stejně 

tak se mi líbí, že umí pracovat i s rameny při znaku a kraulu.  

Cejpková Lucie s časy jde pěkně nahoru. Je ale potřeba aby Lucka zapracovala na stylech. 

Klementová Andrea od září jde vidět velký pokrok jak s časy, tak se styly. Doufám, že to takhle pujde 

dál 

Krotký Adam ač byl před závody indisponován a ještě dva dny nebylo jisté, že bude Adam plavat, tak 

předvedl krásný výkon.  

 

 



 

 

 

Výstupy: 

Závody hodnotím kladně. Naši plavci se v domácím prostředí předvedli, cítili se jistější. Děti si 

zaplavaly spoustu osobní rekordů, pokořily mnoho obav. Pozitivní dopad má určitě i zapojení trenérů 

do štafet. Pro všechny plavce platí, že musíme zapracovat na prsou. A to jak na stylu, tak na 

obrátkách (1,5 tempa pod vodou už zapojí všichni), tak na startech, kde je též potřeba udělat 1 

tempo pod vodou. 

V závěru musím poděkovat všem rodičům co nám pomohli s organizací a s hladkým průběhem 

závodů.  

 

 



Z výsleků: 



  

 


