MISTROVSTVÍ EVROPY
juniorů v plavání s ploutvemi

Srbsko-Bělehrad
Zatímco jsme si užívali zaslouženého volna v podobě letních prázdnin, ploutvaři
Laguny Nový Jičín polykali stovky kilometrů v přípravě na vrcholy sezóny –
Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství světa seniorů.
Nejvýznamnější evropskou soutěž juniorů - MEJ v plavání s ploutvemi hostila
od 12. do 19.července 2009 srbská metropole Bělehrad a mezi evropskými
esy se Matěj Obšivač a Jan Bartek, ploutvaři Laguny Nový Jičín, neztratili.
Ve své premiéře v národním dresu si Matěj s Honzou vedli výborně a vzorně
representovali Českou republiku i město Nový Jičín.
Junior Matěj Obšivač po vynikajícím výkonu na 50 Bifins- kraul s krátkými
ploutvemi v novém českém rekordu 20,94 postoupil do finále, ve kterém
vyplaval vynikající páté místo.
Ve svém vytouženém finále pak kraulový specialista startoval celkem 3x.
Na dlouhé trati Bi-fins, 200 metrů, doplaval opět v novém českém rekordu,
jehož hodnota činí 1:45,35, celkově sedmý a ve své oblíbené disciplíně 100
metrů RP s dýchacím přístrojem skončil osmý.
K šampionátu se vyjádřil nejlepší český representant takto: „Mistrovství Evropy
bylo velmi zajímavou akcí jak pro závodníky, tak pro širší veřejnost.
Měli jsem možnost poměřit síly s celou evropskou juniorskou špičkou v plavání
s ploutvemi . Závody měl zajímavou atmosféru, o kterou se postarali zrovna
neplavající závodníci i když to bylo velmi složité, v Srbsku bylo tou dobou
nesnesitelné vedro a každý musel šetřit síly,kde se dalo. Příjemným zpestřením
byla pro nás možnost zkusit si zaplavat, i když pouze při rozplavání, ve venkovním
bazénu- tam,kde probíhala plavecká universiáda.
K samotným startům 7 sedmi českých representantů talent krátkých ploutví dodal:
„Nejtěžší bylo poradit si s psychikou, neulít start či jinak nepokazit závod.
Myslím,že závody se všem z naší malé české výpravy povedly, nemohu říct, že by
někdo něco výrazně pokazil, ale mohu doufat ,že příští rok přetavíme finálové
účasti v cenné kovy.“
Druhý junior Nového Jičína, Jan Bartek, který se soustředil na hladinové
disciplíny doplaval v Bělehradě 2x na velmi pěkném 13.místě – 50 PP 18,31,

100 PP 41,38 , na dvoustovce skončil 16-tý a ve sprintu pod vodou 20-tý vše
v nových osobních rekordech.
Oba závodníci Nového Jičína se probojovali do juniorských štafet a postarali se o
další zápis do tabulky českých rekordů. Ta na 4x100 PP překonala letitý český
rekord a v čase 2:44,82 doplavala osmá, Honza si zde ještě zlepšil čas na 100 PP,
štafetu rozjel za 41,08.
Zázemí pro sportovce v Bělehradě nebylo zrovna 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
x-té kategorie, v němž se závodníci „tísnili“ v docela malých pokojích bez
klimatizace. Jejich prostorovou euforii umocňovala pěkná a rušná křižovatka.
Což o to výhled ze dvanáctého patra hotelu byl obzvlášť ve večerních hodinách
nádherný a ta jízda výtahem !! ….
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. Odměnou jim byly samotné výkony i
poznání nových přátel.
Kdo representoval ČR na MEJ 2009 ? :
Matěj Obšivač, Jan Bartek (Laguna Nový Jičín)
Leoš Dospěl, Dalimil Fišar (Čochtanklub Žďár nad Sázavou)
Oldřich Peleška, Veronika Woznicová (Uhlomost sport Most)
Beáta Polišenská (Nemo Zlín)
Sedmičku českých sportovců mladších 18-ti let doprovázela dvojice trenérůSimona Klapcová, Oldřich Peleška a čest českých rozhodčích hájil v osobě
hlavního rozhodčího pan Zdeněk Skružný.
Kdo opravu rozhodoval a někdy i nespravedlivě či hloupě: „pánové z CMASUpro neznalé jde o mezinárodní potápěčskou organizaci,která sportovní potápění
řídí“…
Mladí muži Laguny děkují všem, kteří se na jejich úspěchu podíleli, zejména
Základní škole Nový Jičín, Komenského 68,která přizpůsobila výuku i
rodičům, kteří akci podpořili.
Příprava na vrcholnou akci sezóny byla psychicky i finančně náročná.
Novojičínský bazén byl po povodních a přes prázdniny mimo provoz.
Dobré podmínky sportovcům nabídli v nedalekých Hranicích, bohužel bazén je zde
krátký (25m) a protože se mistrovské soutěže plavou na padesátce museli jsme
dojíždět do Přerova.

Ale dle výsledků representantů ČR soudíme,že se závěrečná příprava povedla.
Především díky partě sportovců, jenž táhla za jeden provaz, příkladně se na akci
připravovala a pro její úspěch podřídila vše..
Druhou velkou slabinou „státní akce“ byla finanční stránka věci, Jan Bartek si
celou přípravu a výjezd na šampionát (stejně jako další účastníci) hradil sám,
státní representace ČR přispěla pouze na 2 plavce a trenéra.
Velká škoda a hrozný nesmysl – šampionát byl doslova za humny a
Česká republika má řadu dalších talentů,kteří by podobnou zkušenost nejen
potřebovali, ale za své výkony i výsledky zasloužili.
Od nás, z Nového Jičína, třeba Petr Španihel a další….
Finanční situace Klubů a sportovců se nezlepšila ani nyní. Začátkem září jsme
odmítli start ve vrcholné akci klubů: finále Světového poháru ve Španělsku.
Našemu Klubu se nepodařilo zajistit finanční prostředky a tak nejlepší junioři a
senior Tomáš Mixa zůstávají doma. Je to velká škoda Matěj Obšivač měl bojovat o
vítězství mezi světovými esy. Jan Bartek, Petr Španihel a patří v juniorském
světovém 300-místném žebříčku mezi první desítku, stejně jako Tomáš Mixa a
mezi seniory. Navíc Nový Jičín byl mezi městy v juniorech na průběžné 3.pozici.
Naše neúčast znamená pro náš Klub velkou prohru…..

LAGUNA

