
 
Hodnocení     MEJ  DP Darcia/TUR/  25.-29.7.2013 

 
Nominace na MEJ : 
Na základě  projektu pro rok 2013 byli  vybráni: 
Ondra Baumrt ,Slavie  Chomutov ,/ splněná kvalifikace Praha a Mělice/  
Jakub Tobiáš, Kometa Brno, /na základě 15. Místa na ME v  Piombinu/  
 Matěj Kozubek , Bohemians Praha ,  návrh  divoká karta reprezentačního trenéra 
doprovod: 
Z.Tobiáš –vedoucí výpravy , Jakub Fichtl trenér,lékař 
Příprava a zajištění akce a podmínky na MEJ. 
  Příprava probíhala po skončení MČR v DP v Plzni nejprve v Brně /8.-12.7/.Dále pak po ČP na 
Seči a závodě ve Vltavě v Praze na Podolí. Společně se s uvedenými plavci připravovali pod 
vedením J.Nalezeného i plavci nominovaní na MS do Barcelony/Kútnik,Picková//14.-
18.7./Reprezentační trenér byl v tu dobu na SU v Kazani/Rybářová,Pošmourný/ 
Zajištění pronájmů na Lužánkách i v Podolí bylo dostačující, ubytování v Brně na Jarošce  a 
v Praze na loděnici na Bohemce  vyhovující a strava v Brně v Nekonečnu v Praze veStaré 
sokolovně rovněž vyhovující. 
Po odletu plavců na MS do Barcelony pokračovali plavci v přípravě  na MEJ v Praze na 
Podolí,ubytování na Rackovi pod vedením Z.Tobiáše ,až do odletu 25.7.Zde i 3 dny jako sparing 
působili po Hlučínu  V.Ingeduld a K.Baloun , což bylo  pro team přínosem . V tomto posledním 
týdnu začaly být trochu problémy s prostorem –řešili jsme odpoledne raději uvnitř, na Podolí 
bývalo tak 6000lidí!   
J.Fichtl se připojil  k výpravě při odletu, a to bylo velmi velmi vhodné, protože vedoucí výpravy 
nemohl odletět, připojil se k výpravě až o den později. Cesta Istanbulem přes 6 hod únavná, 
v samotném středisku pak vše ku spokojenosti. Strava ,ubytování ,25m bazén ,moře a závodiště 
200m.Pouze pro diváky  to asi nebylo a do nějakého centra města tak 6km. 
 Závod   
Jako již loni i zde se na MEJ plavalo ve dvou kategoriích. My jsme obsadili jen tu starší a i  
k neúčasti  našich děvčat jsme  neplavali  ani team event….. 
Kluci nastoupili na trat 7,5km  , celkem startovalo 31 kluků /3DNF/ z 15 států. Plavalo se na 
okruzích a na občerstvovací molo na moři jsme poslali V.Ingedulda/start na EP/ My jsme 
s J.Fichtlem zůstali s plavci až do startu na břehu/mazání, pití…rady/.Moc jsme toho neviděli .to 
málo co lze popsat zopakuji. Vpředu se střídali bazénoví rychlíci a často i nesmyslně lítali . Přesto 
jejich rychlost a kvalita  jim umožnila v konci dosáhnout na cenné kovy. Naši se ale vůbec 
neztratili. Drželi se ve všech trhácích. Až na Kubu ten po kopanci do gulí krátce po startu  jezdil 
vzadu a teprve v posledním kole dojel skupinu.Výborně se ve skupině pral a držel Mates a 
vybojoval nádherné 9. místo.Zúročil i své zkušenosti a orientaci ve vodě  skvělým manévrem při 
dojetí skupiny holek . Rovněž Ondra vše uvisel a byl s malým odstupem 12 .  Kuba nakonec  
obsadil 14. místo.Pokládám to celkově za nejlepší naše  vystoupení na dosavadních MEJ 
Výsledky:   
1m..Evsikov RUS 1:25:57,31 2.m. Hughes GBR 1:25:59,13 3.m.Brumana ITA1:26:00,48 
9.m. Kozubek  1:26:53,14      12.m. Baunrt 1:27:16,79     14.m. Tobiáš 1:27:24.15   
 
 
 
 
 
Zdeněk Tobiáš                               


