
Hodnocení závodů „Závody mládeže“ 

Termín závodů:  22. Dubna 2017     7:30 – 18:00 

Název závodů:  Závody mládeže    bazén 25m, 6 drah 

Trenér:   Radka Štanclová 

 

     Nejlépe se dařilo Tadeáši Tomkovi (05), který i přes dlouhodobou zdravotní indispozici získal druhé 

místo na 100m motýl. Tadeáš si zaplaval tři osobní rekordy a na všechny tratě skončil do 15. místa. 

     Všichni plavci z Laguny jeli na závody z plného tréninkového nasazení a zaplavali si spoustu 

osobních rekordů, jmenovitě Bartošová Veronika (07), Bednářová Sofie (07), Cejpková Lucie (06), 

Klementová Andrea (03), Krotký Adam (04), Vetchý Ondřej (06). Evidujeme 18 osobních rekordů na 

zaplavané disciplíny.  

 

Shrnutí: 

 

Bartošová Veronika se mi moc líbí, jak plave krásně uvolněně. Verča si opět vylepšila své časy, její 

píle na tréninku se jí vyplácí. Po Verči chci aby na příštích závodech je zařazení obrátek i na závodech. 

 

Bednářová Sofie trošku zmatkovala na 100P a při 100VZ se jí úplně nevyvedly obrátky. Jinak Sofču 

musím moc pochválit za motýla, že se snažila protahovat ruce a na znaka se „neošívala“. 

 

Cejpková Lucie na 50VZ si udělala osobák a celkově trať zvládla dobře. U motýla si potřebuje Lucka 

lépe rozložit své síly, udržet tempo a po obrátkách se více vyvlnit. 

 

Klementová Andrea na 50VZ doběhla na start na poslední chvíli, ale tyto „rychlé starty“ jí svědčí. 

Andrejce závody doslova sedly. Je potřeba zapracovat na startech, protože některé měla pomalejší.  

 

Krotký Adam měl sice pouze tři starty, ale dal do toho vše. Je potřeba při motýlovi více zapojit nohy a 

využívat vlnění. 50VZ by měl Adam šetřit s nádechy. 

 

Tomek Tadeáš zazářil na 100M a získal krásné druhé místo. I když je už delší dobu zdravotně 

indisponován, tak si vylepšil své časy. Při kraulových a znakových obrátkách se Tadeáš musí více 

vyvlnit. 

 

Vetchý Ondřej tentokrát pokořil 100M a nespadly mu brýle. Ty mu ale spadly na 100VZ a i přesto se 

s touto indispozicí popral a trať doplaval. Ondra plaval skvěle a zaplaval si osobáky. Je potřeba 

zdokonalit prsové a motýlové obrátky. 

 

Výstupy: 

 

Na závody bylo přijato moc plavců a byly opravdu dlouhé. Plavci se museli vyrovnat s nedostatkem 

místa a únavou z celodenních závodů. Pomocný startér nedisponoval zrovna zvučným hlasem a často 

docházelo k tomu, že se plavci nedostavili na start. To se stalo i Andrejce, ale stačila doběhnout na 

poslední chvíli.  



Naši plavci se drželi většinou v půlce výsledkové listiny, což vidím jako pozitivum zvlášť u mladších 

plavců, kteří byli v kategorii s o rok staršími.  

I nadále je potřeba pracovat na obrátkách a startech. 

 

Z výsledků: 

 

 


