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VYHODNOTENIE AKCIE 

(predkladá sa do 7 dní po skončení akcie) 

 
Názov akcie: Plzenské sprinty 
 
Dátum konania: 15. – 17. 10. 2021 
 
Miesto: Plzeň / CZE 
 
Pretekári: 
L. Adámek, P. Bohman, H. Čársky, V. Gavran, E. Guman, F. Jablčník, K. Kobilic, S. Košec, S. 
Košťal, J. Kreta, P. Kudla, L. Kunic, D. Luksaj, M. Martinkovič, J. Palkovič, T. Peciar, R. Púček, P. 
Tapušík, O. Tomas, D. Van Wyk, T. Baloghová, L. Chromiaková, A. Galbavá, L. Grožajová, N. 
Hodoňová, N.Horňáková, A. Hrnčárová, L. Kmošenová, S. Kupčová, J. Mižurová, D. Studená, M. 
Szászová, S. Urbánková, K. Vetráková  
 
Realizačný tím: 
M. Božik, D. Moravcová, T. Trešl 
 
Hodnotenie športoviska a organizácie podujatia: 
Športovisko a aj organizácia celého podujatia na veľmi výbornej úrovni. Pretekalo sa v 10 
dráhovom 25 m bazéne a hneď vedľa bol vyplavovací 25 m bazén. Systém súťaže: dopoludnia 
rozplavby, najskôr 4 najrýchlejšie v každej disciplíne a potom po 20 minútovom rozplávaní ostatné 
rozplavby znovu v každej disciplíne. Poobede finálové boje na desiatich dráhach v dvoch 
rozplavbách „A“ a „B“. Vyhlasovania a odovzdávanie cien počas finále ob disciplínu.  
 
Materiálno – organizačné zabezpečenie (doprava, strava, ubytovanie, oblečenie): 
Doprava do Plzne a späť zabezpečená súkromným autobusovým prepravcom, bez najmenších 
problémov a komplikácii. Ubytovanie a strava zabezpečená v dvoch hoteloch, hotel Victória 
a Hotel Courtyard by Marriott priamo v Plzni. Doprava na bazén z Victorie vlastnou dopravou 
a Courtyardu mestskou hromadnou dopravou. Ubytovanie v dvojlôžkových izbách v štandardnej 
úrovni. Strava bola zabezpečená priamo v hoteloch vo výbornej kvalite a uspokojivom množstve. 
Ubytovanie pred odchodom a po príchode pre plavcov, ktorí potrebovali bolo vybavené v hoteli 
Premium v Bratislave. Plavci počas celej akcie nosili oblečenie od generálneho sponzora SPF. 
 
Všeobecné zhodnotenie akcie:  
Reprezentačná akcia bola naplánovaná pre juniorov v RTC 2021 a tento krát sa pridali aj dvaja 
seniorský reprezentanti ( Peciar, Kupčová ). Výprava bola doplnená výberom z ročníkov pre EYOF 
2022, ktorí absolvovali začiatočné sústredenie v rámci projektu pre tieto ročníky a týchto pretekov 
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sa zúčastnili ako previerky ich výkonnosti. Z celkového pohľadu účasť na Plzenských sprintoch 
splnila svoj zámer a to bolo preveriť výkonnosť juniorskej reprezentácie v kvalitnej medzinárodnej 
súťaži. Možnosť zaplávať si časy na presun do vyšších ročníkov v rámci reprezentácie, vyskúšať si 
cyklus pretekania v blokoch rozplavba – finále. Celkový počet 117 osobných rekordov svedčí 
o tom, že výkonnosť začína stúpať a veľmi potešiteľný je fakt, že niektorí osobák vylepšili 
v rozplavbách a vo večernom finále dokázali plávať ešte rýchlejšie.  15 x sa to našim plavcom 
podarilo a posunuli svoje maximum. Aj keď juniori na medailové miesta nesiahli, svojou účasťou 
35 x v „ B „ finále a 30 x v „ A „ finále potvrdili narastajúcu formu a len ďalšie preteky ukážu, či ide 
o stupňujúci sa progres. Rezervy sa určite nájdu u každého nominovaného plavca aj v technickej 
časti aj v celkovom zameraní tréningového procesu a špecializácii sa na niektoré disciplíny a trate. 
Takýto druh pretekov odporúčam absolvovať aj v ďalšom bloku reprezentačnej juniorskej 
prípravy. 
Jedinou nepríjemnosťou bolo zranenie E. Gumana, ktoré po lekárskom ošetrení a následnej liečbe 
a stabilizovaní sa dúfam, neukáže ako niečo vážne.  
Prikladám výpis výsledkov jednotlivcov z časmi, zlepšeniami, osobnými rekordami a bodovými 
výkonmi.  
Na záver by som chcel poďakovať realizačnému tímu za vzornú spoločnú spoluprácu a maximálnu 
súčinnosť pri riešení konkrétnych udalosti. 
Určite odporúčam účasť juniorskej reprezentácie vzhľadom na kvalitu preteku a konkurenciu aj na 
ďalší rok. 
 
 
V Bratislave, dňa 20. 10. 2021    Spracoval: M. Božik 
 
Prílohy: 

• výpis z výsledkov za SVK / v prípade reprezentačného štartu 


