
Hodnocení závodů „Krajské mistrovství žactva“ 

Termín závodů:  18. – 19. Listopadu 2017   8 – 17 hod, 8 – 14 hod 

Místo závodů:  Jihlava, Žďár nad Sázavou   bazén 25m, 6 drah 

Trenér: Bartoš Martin, Bártová Radka, Čudrnáková Andrea, Plaček Jonáš, Štanclová 

Radka 

     O víkendu 18. – 19. listopadu se 21 plavců z třebíčského oddílu Laguna Třebíč zúčastnilo závodů 

Krajské mistrovství Vysočiny. Jedná se o nominační závody na Mistrovství ČR a Poháry ČR.  

     První část se konala v sobotu v Jihlavě a druhá část se konala v neděli ve Žďáru nad Sázavou. Našim 

plavcům konkurovalo 160 závodníků z 9 plaveckých klubů v ročníkových kategoriích rok narození 

2002-2009. 

     Třebíčští borci dovezli domů 63 medailových umístění z celkem zaplavaných 138 startů: 17 prvních 

míst, 27 druhých míst a 19 třetích míst. Celkem evidujeme 88 osobních rekordů. Plavcům vrcholí 

zimní sezóna a mají nejlepší formu, kterou předvedou na Mistrovství ČR. 

     Pro mladší plavce jsou určené mistrovské soutěže Poháry ČR, které jsou rozděleny na dvě části – 

Čechy a Morava. 

     Na Pohár ČR Moravy desetiletého žactva jsme nominovali tři plavce, jmenovitě Bartošová 

Veronika, Požár Lukáš a Štveráček Samuel. Všichni nominovaní plavci se kvalifikovali a v sobotu 2. 

prosince porovnají své síly s největší špičkou ve své kategorii v Karviné. 

     Na Pohár ČR Moravy jedenáctiletého žactva jsme nominovali čtyři plavce, jmenovitě Cejpková 

Lucie, Javorková Rozálie, Popelář Adam a Vetchý Ondřej. Kvalifikovala se pouze chlapecká část. 

Cejpková Lucie se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit.  Adam a Ondřej se též v sobotu 

2. prosince utkají s největší špičkou ve své kategorii, ale v Havířově. 

     Pro starší plavce jsou určené Mistrovství ČR. Na mistrovství ČR budeme nominovat 3 plavce, 

jmenovitě Klementová Andrea (03), Krotký Adam (04) a Tomek Tadeáš (05). Plavce z Laguny čeká 

porovnání sil s nejlepšími plavci z ČR 9. – 10. prosince. Andrea bude reprezentovat Třebíč 

v Prostějově, Adam v Trutnově a Tadeáš v Kopřivnici.  

 

Shrnutí: 

Krajské mistrovství žactva jsou nominační závody na MČR a Poháry. Dvoudenní závody jsou velice 

náročné. Plavci musí během dvou dní zvládnout velký počet disciplín. Dlouhé čekání je pro plavce 

nudné, ale i tak je potřeba, aby plavci na závodech vnímali. Musí si hlídat starty, aby svůj start 

„nezaspali“. Všichni plavci se snažili ze všech sil a předvedli výborné výkony. Tomu odpovídá velký 

počet osobních rekordů.  

 

Výstupy:  

Nadále je potřeba pracovat na stylech, obrátkách a startech. Kladně hodnotím nový systém 

přihlašování časů na MČR a Poháry. 

 

 

 

 


