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VYHODNOTENIE AKCIE 

 
Názov akcie: Malá cena Nového Jičína a Cena Moravské brány 

 

Trvanie akcie / Súťažné dni: 20. – 21. November 2021 
 

Miesto:  Nový Jičín 
 

Reprezentanti: Samuel Košťál, Matěj Martinovič, Jakub Gabriel, Daniel Van Wyk, Oliver 

Tomas, Hugo Čarský, Nicolas Janovjak, Richard Púček, Lea Grožajová, Nadine Horňáková, Tamara 

Baloghová, Simona Ciesarová, Sophia Peknušová, Katarína Lopatková, Nátalia Lacková 
 

 

Realizačný tím: Tomáš Trešl ( vedoucí akce), Palo Peciar ( trenér) 

 
 

Hodnotenie športoviska a organizácie podujatia: Bazén 25m/6 drah (omega). Organizace 

akce na velmi slušné úrovni.  
 

Materiálno – organizačné zabezpečenie (doprava, strava, ubytovanie, oblečenie): 
Doprava:  19.11.2021 autobusem z Bratislavy do Kopřivnice 

                 20.11.-21.11.2021 autobusem hotel-závody-hotel (Kopřivnice-Nový Jičín) 

                 21.11.2021 autobusem z Nového Jičína do Bratislavy 

      

Ubytovanie a strava: Hotel Olympia. Strava v dostatečném množství a požadované kvalitě. 

Oblečenie a materiálne vybavenie:  Reprezentanti i realizační tým měli zabezpečená trička, kraťasy. 

Každý plavec dostal k dispozici plaveckou čepičku.  

 

Zhodnotenie akcie: V Novém Jičíně se sešla velmi kvalitní konkurence. Akce se zúčastnilo 

mnoho juniorských a seniorských českých reprezentantů, takže v tomto směru jsme si nemohli na 

nic stěžovat. Závody byly organizačně velmi dobře zvládnuté. Padesátimetrové tratě se plavaly na 

finále OPEN, ostatní disciplíny přímo na čas.  

Závody navazovaly na těžké soustředění v Maďarsku a měly kontrolní charakter. Šlo o to udržet 

plavce v závodním módu a ještě před M-SR vychytat některé chybičky. Někteří plavci absolvovali 

ještě po VT Maďarsko další VT v domácích oddílech, takže únava na některých závodnících byla 

znatelná. Ti, co si malinko po druhém objemovém soustředění oddychli, plavali velmi dobře.  

Celkem se podařilo vybojovat 38 medailových umístění. Naše mladé naděje dokázali ve stejném 

počtu 38 x překonat osobní maximum. Nejhodnotnější výkon předvedl Samuel Košťál, když v OPEN 

kategorii získal stříbnou medaili na 200Z ve velmi kvalitním čase 2:01.73 (653b.). V  dobrém světle 
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se ukázala Lea Grožajová, která svou formu potvrdila v disciplíně  200VS. Čas 2:08.91 znamenal 

nejhodnotnější výkon mezi juniorkami ( 628b.). Přes 600 bodovou hranici se dostal ještě Matěj 

Martinovič ( 400VS /4:08.06/626b.). Tamara Baloghová získala jako jediná juniorka medaili v OPEN 

kategorii ( 200P/2:42.18/3.místo). Dokonce se probojovala do OPEN finále na 50VS, kde ve skvělém 

čase 0:27.31 dohmátla  na 4.místě. Byli i tací, co se jim podařil z plné přípravy splnit limit do 

reprezentacie, jako například Jakub Gabriel. Předpokládáme, že forma vygraduje a za 2 týdny 

v Šamoríně se ještě několika plavcům výběru EYOF podaří dostat přes 600 bodovou hranici, 

popřípadě posplňovat limity do reprezentace. Děkuji trénérovi Peciarovi za velkou pomoc 

v průběhu akce a všem plavcům za vzornou reprezentaci.  

 

 

V Bratislavě  dne 22.11.2021                                                       Spracoval: Tomáš Trešl 
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