LIGA MLÁDEŽE ČR
plavání s ploutvemi
finále krytý bazén

Nový Jičín 14.- 15.11.2009
Nový Jičín se o víkendu stal dějištěm finále LIGY MLÁDEŽE České republiky
nejtěžší, nejvšestrannější klubové soutěže dětí a mládeže v plavání s ploutvemi.
Ploutvaři KVS „LAGUNY“ Nový Jičín o.s. dobyli ,před zraky svých diváků v domácím bazénu,
ligový titul vítězstvím před silnými soupeři z Aqua Klubu Liberec a z tréninkové základny
potápění Nema Zlín.
Do Nového Jičína se sjelo 6 finálových týmů, postupujících z celoroční, v letošním ročníků
tříkolové, soutěže 15-ti ligových družstev. Finalisté se postavili na startovní bloky bazénu a
bojovali od nuly o finálové body a ligový titul nejlepší základny mládeže pro rok 2009.
Do národního finále se probojovaly 3 české kluby : Liberec, Most, Tábor a
3 moravské kluby Žďár nad Sázavou, Zlín a Nový Jičín, přičemž každý ze 6 finalistů vyslal
do bojů 16 ploutvařů, jejichž vyplavané body se v osmadvaceti individuálních bazénových
disciplínách sčítaly a spolu s výsledky tří štafetových závodů započetly do celkového pořadí
klubů.
Diváci v novojičínském bazénu viděli bitvu o body od startu první disciplíny o závěrečný hvizd
rozhodčí.
Soutěž je o to těžší, že vypsané disciplíny v dané kategorii jsou pro všechny členy týmu povinné a
závodníci musí startovat: v monoploutvích ve sprintech i na dlouhých tratích, v podvodních
disciplínách na nádech i technicky náročných „erpéčkách“ s potápěčským přístrojem, v krátkých
ploutvích pak v kraulových disciplínách a na závěr ve štafetách. Letošní týmy bojovaly také
s marodkou, takže se na vítězství projevila nejen všestrannost mladých sportovců, ale i kvalita
tréninkové základny.
Ve vítězném týmu KVS Laguny Nový Jičín startovali žáci a absolventi
Základní školy Nový Jičín,Komenského 68 a vzorně representovali N. Jičín .
K zisku 35 medailí: 15 zlatých, 11 stříbrných a 9 bronzových a osmičce klubových
rekordů přišla ploutvařům Laguny pogratulovat paní ředitelka ZŠ Nový Jičín, Komenského 68,
RNDr. Svatava Hajdová.

V kategorii mladších žáků (E) representovali:
Lukáš Fojtík, Roman Pabiš, Jiří Penc
Klára Křepelková, Petra Kuncová, Pavlína Machová
Starší žáci (D) bojovali ve složení :
Ondřej Dofek, Matěj Bartek, Tomáš Bolek
Martina Hanzelková, Karolína Šugarová, Nikola Jurečková
Za dorost (C) nastoupili :
Jan Bartek, Petr Španihel
Radka Svobodová, Vendula Figarová

Plouvaři Laguny zvítězili
v LIZE MLÁDEŽE ČR 2009

Tým Laguny Nový Jičín předvedl vynikající sportovní výkony a vzhledem k tomu, že se jedná o
soutěž družstev, pochvalu za předvedené výkony zaslouží všichni členové, kteří bojovali s velkým
nasazením o každý bod, každou vteřinku, která je posouvala vpřed, k vítězství….
Odměnou jsou všem velmi pěkné osobní rekordy a také vědomí, že v dobrém týmu dokáži překonat
sami sebe.
Přestože se jedná o soutěž družstev, oceňují se na Lize i výkony a vítězové jednotlivých disciplín a
některé momenty se zapsaly navždy do historie:
Kupříkladu české rekordy padly 4.
O tři z nich se postarala domácí závodnice, éčkařka Klára Křepelková, která svými dosaženými
výsledky doslova ohromila.
5 disciplín = 5 zlatých medailí a hned 3 české rekordy: sprint s monoploutví na 100 PP zvládla
v rekordním čase 52,15, nejdelší žákovskou trať 400 PP za 4:17,03 a čas kraulové padesátky
mladších žaček v krátkých ploutvích posunula na 24,63.
Ve vítězném sprintu pod vodou 15RP/10m zůstala za vlastním rekordem o 1 desetinku,
ve štafetách se rekordy nevedou. „Klárka je velkým talentem českých ploutví, na začátku sportovní
kariéry. Přejme ji, aby ji nadšení a tréninkové úsilí vydrželo po mnoho,mnoho let,“ řekla trenérka
Laguny, Irena Musilová.
Na „pódium“ vítězku kategorie „éčkařek“ doprovázele 3x stříbrná (50BF,25 RP,400PP) jednou
bronzová (100 PP), stále se zlepšující Petra Kuncová a na kraulové trati 50 BF také Pavlína
Machová.
Vrcholem prvního dne byla štafeta mladších žáků na 4x50 PP, v nichž novojičínští
ve složení Lukáš Fojtík, Petra Kuncováli, Roman Pabiš a Klárka Křepelková vybojovali senzační
vítězství.
Výkony „nemocného“ Lukáše Fojtíka na bednu v disciplínách jednotlivců nestačily, spolu s Jirkou
Pencem a Romanem Pabišem, bojoval ze všech sil, stejně jako starší žáci Tomáš Bolek,
Matěj Bartek, Kája Šugarová,Nikola Jurečková , o body pro tým Laguny.
V kategorii starších žáků jsme měli medailová želízka v ohni v podobě Martiny Hanzelkové a
Ondřeje Dofka.
Ondra Dofek bohužel po nedávné nemoci nemohl atakovat české rekordy, přesto vyplaval celou
sadu medailí: zlato na oblíbené hladinové stovce v monoploutvi , stříbro v novém klubovém
rekordu na poloviční trati 50 PP a bronz na stovce kraulem v bifinách.
Martina Hanzelková předvedla „svoji zlatou ligu“. Vítězka tří stovek 100PP,100,RP,100 BF a taky
padesátky PP byla spokojená i s dalšími medailemi
o dohmaty. S bramborovou medailí na 400 PP i se stříbrnou ve štafetě 4x100 PP starších žáků
,kterou vylovila z novojičínského krytého bazénu spolu klubovými kolegy Ondrou
Dofkem,Matějem Bartkem a Tomášem Bolkem.
V kategorii dorostenců si přijeli změřit síly všichni aspiranti na juniorskou representaci ČR,
na bedně se střídali a bylo se nač dívat.
Mladší dorostenka Vendula Figarová vyplavala pěkné vítězství v podvodní disciplíně
s potápěčským přístrojem 100 RP, stříbro na hladině na 50 metrů i dva bronzy na stometrové trati
v monoploutvi i krátkých ploutvích BF.
Radka Svobodová si na své dlouhé medailové konto připsala 2 stříbrné kovy ve stovkách na
hladině i pod vodou.
Obě děvčata tak významně bodově přispěla k vítězství našeho týmu a spolu s dorostenci
Bartkem,Španihelem se postarala o zlatou štafetovou tečku .

Na tratích jednotlivců Honza Bartek vybojoval excelentní vítězství na 50,100 PP,
po nemoci plaval dobře také dobře na čtyřstovce PP,kde mu unikla medaile, ale na 100 RP
dohmátl třetí.
O rok mladší Petr Španihel v nádherně zvládnutém závodě technické disciplíny 100 RP
senzačně zvítězil a k soutěži řekl:
„Před dvěma lety jsem finále Ligy „jen“ sledoval po těžkém úraze, letos jsem si vše vynahradil.
Z družstva jsem v nominaci vyřadil klubové kolegy Martina Mazáče a Kubu Jarolíma, protože
plavat za dorost můžeme jen dva, a navíc jsem zvítězil
pod vodou.
Na hladině na stovce i čtyřstovce doplaval Petr Španihel pro stříbrnou medaili, na 50 PP skončil
bronzový, vše absolvoval nových klubových rekordech.
Vítěz disciplíny 400 PP Honza Tesař ze Žďáru se radoval z nového českého rekordu dorostu.
O překvapení se oba novojičínští ploutvaři postarali v poslední disciplíně jednotlivců
100 BF,kdy odešli nečekaně poraženi libereckým Davidem Cermanem na stovce kraulem , kterou
s napětím sledoval v dresu rozhodčího náš nejlepší bifinář Matěj Obšivač. Matěj, stejně jako
ostatní starší závodníci Laguny a také rodiče sportovců pomáhali klubu v nové funkci, bezchybné
práci rozhodčích a zjišťovali tak rychlý průběh soutěže.
Závěrem ředitel soutěže Josef Nekl vyhlásil za pořadatelský klub výsledky a ocenil nejlepší
družstva LIGY MLÁDEŽE ČR v plavání s ploutvemi pro rok 2009 :
1. KVS Laguna Nový Jičín 2.914 bodů
2. Aqu Klub Liberec 2.173 bodů
3. TZP Nemo Zlín 2.073 bodů
4. Uhlomost-sport Most 1.954 bodů
5. Subaquaclub Delfín Tábor 1.785 bodů
6. Čochtanklub Žďas Žďár nad Sázavou 1.681 bodů
První tři vítězná družstva se radovala z nových plaveckých čepiček a finálové týmy,
si odvezly skleněné plakety jako vzpomínky osmý ročník národní soutěže.

Vedení
Klubu vodních sportů „LAGUNA“
děkuje ….
Ø sportovcům za vzornou representaci
našeho klubu a města Nový Jičín
Ø trenérům za přípravu „borců“
k soutěži
Ø rozhodčím,organizátorům za
pomoc,spolupráci a hladký průběh
soutěže
Ø všem příznivcům klubu, rodičům a
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
za podporu vedoucí k úspěchu týmu KVS Laguny Nový Jičín v národní soutěži
KVS LAGUNA

