Hodnocení Mistrovství Evropy juniorů 2009
Srbsko-Bělehrad , 12.- 19.červenec 2009
Vrcholem letošní sezóny juniorů bylo Mistrovství Evropy v plavání
s ploutvemi, rychlostním potápění a distančním plavání s ploutvemi,
které od 12.do 19.července 2009 hostila srbská metropole Bělehrad.
Českou republiku zastupovala sedmička sportovců mladších osmnácti let
Oldřich Peleška, Daniel Fišar, Leoš Dospěl, Matěj Obšivač, Jan Bartek,
Beáta Polišenská, Veronika Woznicová, doprovázená dvěma trenérySimona Klapcová, Oldřich Peleška a čest českých rozhodčích hájil Zdeněk
Skružný.
Zázemí pro sportovce v Bělehradě nebylo ideální. S tropickým vedrem
v letních měsících těžko něco uděláte… Bohužel ubytování pořadatelé
zvolili v srdci metropole, sice pár minut od plaveckého bazénu, ale ve
výškovém hotelu xx-té kategorie, v němž se závodníci tísnili v malých
pokojích bez klimatizace. Prostředí krytého bazénu z padesátých let,
lepší zázemí také nenabídlo,zkrátka sportovci šli z horka do horka.
Pořadatelé se snažili zajistit alespoň pitný režim, dodržet časový plán
soutěže. Jedinou jejich omluvou bylo převzetí pořadatelství této soutěže
v hodině dvanácté a malý čas pro přípravu tak náročné akce.
Spokojenost naší výpravy byla s hotelovým stravováním
Se všemi nezdary se čeští representanti dokázali vypořádat, maximálně
šetřili síly pro své nejlepší výkony a pracovali pro tým.
Evropský šampionát v plavání s ploutvemi i přes nepřízeň počasí a řadu
technických nedostatků, přinesl záplavu vynikajících výkonů a také
česká maxima.
V individuálních startech vyplavali junioři ČR 10 finálových umístění (do
8.místa), 3x překonali český juniorský rekord a podali maximum
osobních rekordů.
Kraulový specialista v krátkých ploutvích Matěj Obšivač, vybojoval 3x
vysněné finále a v nových juniorských rekordech doplaval na 50 BF
v čase 20,94 na pátem, na 200 Bi-fins za 1:45,35 na sedmém místě.
Ve své oblíbené disciplíně 100 RP skončil osmý. Premiérovou účast
v dresu ČR završil štafetovými starty 4x100 a 4x200 PP.
Velmi náročný program měl specialista na delší tratě Leoš Dospěl
Nejlepšího výsledků v bazénu dosáhl na nejdelší hladinové trati 1500 PP,
kdy doplaval sedmý. Jeho hladinová čtyřstovka (9.místo) i osmistovka
(11.) v nichž poskočil k českým rekordům však byly zážitkem, stejně
jako štafetový rozjezd 4x200 PP. Po skončení bazénových disciplín
representoval navíc Českou republiku pod vedením Martina Trnky
v disciplíně DPP, ve které na trati 6km vybojoval vynikající 6.místo.

Do finálových bojů zasáhl další sprintér Bi-fins Dalimil Fišar.
Stovku dokončil v novém osobním rekordu šestý, na poloviční trati
vybojoval sedmé místo.
Na dvoustovce BF dohmátl těsně devátý a v doplňkové disciplíně 100 RP
skončil na 12-tém místě. Ve štafetovém závodě 4x100 PP předvedl
výkon hodný mistrů,když v krajní dráze bojoval pro juniorský tým
s přesilou vln.
Mladý sprintér Oldřich Peleška si k šestému místu ve finále na 100 PP
s výborným časem 38,96, připsal pěkné 13.místo na 50 RP a poté
statečně vybojoval s úrazem nártu 14. (200PP) a 17.(50 PP) místo a
především finiše obou štafet juniorů 4x100 i 4x200 PP.
Jan Bartek přispěl týmu dvěma třináctými místy (50,100 PP), čtrnáctou
příčkou na 200 PP a dvacítkou na 50RP. Jeho hlavním úkolem byla
pomoc týmu ve štafetových závodech.
V nich čeští junioři vyplavali 7.místo- 4x200 PP a 8.místo - 4x100 PP. Na
4x100 překonali letitý juniorský rekord časem 2:44,82.
Mezi evropskými juniorkami se neztratily ani naše české dívky.
Nejmladší účastnice v týmu, Beáta Polišenská bojovala na kraulových
tratích (50,200 BF) a 2x postoupila do finále, v němž vyplavala shodně
vynikající 7.místo. Na kraulové stovce ji finále uniklo o jednu příčku
(9.místo).
Druhá juniorka Veronika Woznicová statečně bojovala v hladinových
disciplínách PP. Nejlepšího umístění dosáhla na 400 metrové trati
17.místo, pro 18.příčku doplavala v disciplíně 200 PP, pro 21.místo na
50,100PP.
Representační premiéra mladých sportovců se povedla.
V průběhu přípravy a šampionátu nevznikl v týmu jediný problém.
Jmenovaní sportovci podřídili přípravě i výsledkům vše, za což zaslouží
poděkování oni sami i jejich domácí potápěčské kluby. V těch se
celoročně tato mládež připravuje – konkrétně Laguna Nový Jičín,
Čochtan klub Žďár nad Sázavou, ,Uhlomost Sport Most a Nemo Zlín.
Právě díky jednotlivým klubům se letos podařilo přípravu zajistit, když
financí ze státní zdrojů se nedostává. Stávající tým má předpoklady
zlepšování v dalších letech, dotovat státní representaci si ale kluby
do budoucna nemohou dovolit.
Navíc Česká republika má řadu dalších nadějných mladých
sportovců,kteří by podobnou zkušenost nejen potřebovali, ale za své
výkony i výsledky zasloužili.
Simona Klapcová

