
Hodnocení akce 
 

 

 

Akce:   Mistrovství Evropy juniorů DP 

Termín:  3.- 5. 6. 2022 

Místo:  Setubal (Portugalsko) 

Doprovod: Jan Srb (vedoucí, trenér), Adam Kavřík  (asistent, trenér) 

Nominace: podle projektu. Plavci se splněným limitem v bazénu a se utkali  

   o nominaci v přímém závodu v  Hrnčířském rybníku v neoprenech.  

Účast: Jan Carda (Boh), Marek Matoušek (PLČB), Štěpán Rjaško (USK), pro nemoc 

se v týdnu omluvil Tomáš Chocholatý (SlPl).  

Obecné hodnocení:  

Mistrovství Evropy juniorů v Portugalsku se konalo na mnohokrát 

ověřeném místě  u Parque Urbano de Albarquel. O konání akce se 

rozhodlo teprve 10 týdnů před, což mělo vliv na neúčast některých států. 

Ubytování: v hotelu Hélia 10 min autobusem vzdálený  od závodiště  



Strava: v hotelu švédské stoly, pestré a plně dostačující  

 

Tréninkové podmínky : 

V místě MEJ byla tradiční možnost trénovat 2x denně. Autobusem na 

bazén či k oceánu. Využili jsme obě možnosti.  

Závodiště: Závod se konal na 1470 (1970) m okruhu (obdélníku) s cílovou rovinkou 

150 m do středu okruhu . Voda pod 20 stupňů Celsia, vzduch +- 20, vítr, 

silné proudy . Povolené občerstvování i na 7,5 km.  Neopreny doporučené.  

Všichni závodníci v  nich plavali.  

 Divác i se mohli pohybovat po pobřeží. Zázemí velkoprostorový stan . 

K dispozici dostatek kontejnerů s  WC a sprchami. Ozvučení společné i  pro 

diváky  s výjimkou  „last call“, online přenos vysílán ve stanu na 1 TV, 

výsledková tabule 0. Výsledky pouze na internetu.  

 Trať obdélníková se 4 bójemi  na levou ruku a cílová rovinka s koridorem . 

Všechny stejné velké žluté.  

 Občerstvovači měli k  dispozici cca 25 metrové molo  3 metry široké z 

„kostek“. Místa byla určena rozhodčími po státech.  

Prostor závodu je mnohokrát ozkoušený z  předchozích akcí. Pořadatelé 

vědí, co dělají , a proto start závodu plánují podle přílivu a odlivu a dalších 

jim známých vlivů.  

Hodnocení:   

7,5 km junoři2  (40 startujících): 

Na startu jsme měli 2 závodníky : Štěpána Rjaška a Jana Cardu. Oba plavci 

využili informací od trenérů a plavců z  předchozího týdne a v  náročných 

podmínkách obstáli velmi dobře. Od začátku bojovali  s vlnami a proudy 

a tradičně i soupeři nejen u bójek, ale i na trati. Štěpán nakonec vydržel 

v druhém balíku až do posledního kola  a v cíli obsadil krásné 16. místo se 

ztrátou 7:58 na fenomenálního Sachu Vellyho. Honza se držel dvě kola, a 

pak byl ve třetím balíku, který se nakonec ještě rozdělil a vyhrál pak svým 

obvyklým finišem čtvrtý balík na 25. místě se ztrátou 12:15. I jeho 

umístění je velmi pěkné.  

10 km junioři3  (22 startujících) : 

Mezi nejstaršími juniory bojoval velmi dobře Marek Matoušek. Celá 3 

kola byl v kontaktu v druhém balíku. První plaval samostatně, také 

fenomenální , David Betlehem. Pak byla skupina pronásledovatelů, která 

se nakonec rozdělila na dva balíčky. Marek nakonec vybojoval velmi 

pěkné 16. místo se ztrátou 11:17.  

Každý den jsme prováděli tradiční hodnocení v  rámci týmu. 

Všichni 3 plavci plavali velmi povedené závody a na jejich příst upu a 

snaze o co nejlepší výsledek není co vytknout. Gratulujeme! 



 

Poděkování:  

Děkuji kolegovi Adamovi Kavříkovi za funkci druhého trenéra a krmiče.  

Dále děkuji za zajištění akce z  Prahy Jakubovi Tesárkovi . 

 

V Praze 10. 6. 2022 

Mgr. Jan Srb, reprezentační trenér ČR DP  

  


