Středoevropský pohár mládeže
v plavání s ploutvemi

Zlín 10.10.2009
27 medailí a 7 celkových vítězů KVS Laguny Nový Jičín, taková je bilance
3. kola Středoevropského poháru, mezinárodní soutěže mládeže i dospělých v plavání
s ploutvemi, jejíž účastníky jsou kluby sportovního potápění České republiky,Polska a
Slovenska.
Pořadatel třetího kola-potápěčský klub Nemo Zlín připravil , v sobotu 10.10.2009,
ve zlínském plaveckém bazénu pro sportovce kategorií E,D,C,B+A 2 sprinterské
disciplíny – 25 nebo 50 metrů pod vodou na nádech (RP disciplíny), 50 metrů kraulem
v krátkých ploutvích (BF) a 1 střední trať na hladině 200PP .
Nejmladší benjamínci kat. EO plavali padesátku, stovku na hladině (PP disciplíny) a 50
Bifins (BF ).
Výsledky jednotlivých disciplín se u věkových skupin žáků a dorostu (E,D,C) sčítaly a
v závěru akce byli vyhodnoceni také vítězové tzv. trojboje - součtu bodů za zaplavané
časy.
Celkovými vítězi trojboje Středoevropského poháru mládeže 2009 se v jednotlivých
kategorií stali a zlatý pohár si ze Zlína přivezli:
Jan Bartek (C, 2505 bodů, 2x 1.místo 50 RP,50 BF 2.200 PP) Radka Svobodová
(C, 2199 bodů, 2x 1.50 RP,50 BF, 2.200 PP) a Klára Křepelková (E, 2154 bodů, 2x1. 50
BF, 200 PP, 2. 15/10 RP)
Stříbrné pozice třetího kola vyplavali Ondřej Dofek (D, 1991 bodů, 2x 1.200 PP, 50 BF)
Vendula Figarová (C, 1949 bodů, 2.50 RP)
Bronz si ze zlínského pětadvacetimetrového bazénu vylovili Petr Španihel (C, 2278 bodů,
3x3.místo 50RP,50BF,200 PP) a poprvé stál na stupních Roman Pabiš (E, 1599 bodů 3.
200 PP)
K výše jmenovaným celkovým medailistům z Trojboje se řadí i další „ pódioví závodníci“
v jednotlivých disciplínách: např. Petra Kuncová,Dan Hanák (3.50 BF), Martina
Hanzelková (2.50 BF), Veronika Rosová (3.25 RP), Filip Hlavica (2x1.50BF,100 PP
2. 50 PP), Jakub Šenkeřík (1.50 PP, 2x 2.100 PP,50 BF) a Karolína Veselková (3.50 RP).
Celkové pořadí v klubech třetího kola SPM 2009 1.místo Laguna Nový Jičín, 2.místo
Nautilus Jastrzebie Zdroj a 3.místo domácí Nemo Zlín.

Mladí závodníci ,z družstev Tučňáků, Tuleňů i Lachtanů, si ze Zlína přivezli své první
vítězství, první medaile i první prohry a především zkušenosti, které se jim budou hodit
v další dlouholeté kariéře.
Někteří sportovci plavali na závodech mimo Nový Jičín poprvé a bylo pro ně těžší se
srovnat s organizací soutěže, se zařazením do oficiálních kategorií podle dvou ročnících
společně či s drobnými změnami oproti klubovým akcím. Jsme rádi,že tuto zkoušku
zvládli a pro své další dobré výsledky budou aktivně pracovat při tréninku.
Všichni závodníci se „opět přátelili s hlubokou vodou“ zlínského bazénu, na kterou
nejsme u nás doma zvyklí a s níž má řada ploutvařů větší problémy, ať už u podvodních
disciplín, kdy vás vodící čáry táhnou doslova ke dnu, tak při hladinových disciplínách, kdy
se tvoří obrovské vlny, které je potřeba zdolávat podplouváním při obrátkách.
Závod byl jednou ze zkoušek, jelikož se ploutvaři nacházejí ve fázi dlouhodobé přípravy,
výrazné osobní časy či rekordy se (až na milé vyjímky) nekonaly, přesto jsou trenéři se
závody spokojeni, neboť závod poukázal na přednosti i nedostatky a upravuje plány
do podzimních soutěží…
Těšíme se na finále letošního Středoevropského poháru,které proběhne jako oslava
sv. Mikuláše 5. - 6.prosince 2009 v polském Jastrzebie Zdroji.
LAGUNA

