
Mistrovství Evropy v dálkovém plavání Hoorn 2016 

 
Místo konání:  Hoorn (Holandsko) 

Termín:  8.-15.7.2016 

Účastníci: sportovci - Benešová Alena (USK), Pechanová Jana (KomBr), Rybářová Silvie (KomBr),  

                                          Štěrbová Lenka (SCPAP), Ingeduld Vít (KomBr), Kozubek Matěj (Boh), Kútnik  

                                          Ján (KomBr), Tobiáš Jakub (KomBr) 

                        realtým - Novotná Eliška (fysioterapeutka), Kozubek Jan (doprovod), Nalezený Josef (trenér  

                                        a vedoucí výpravy). 

  Pro pořádek a nepřehlédnutelný přínos komfortnímu zabezpečení občerstvení všech našich  

                        reprezentantů na tratích 10km a 25km považuji za slušné zmínit přítomnost osobních trenérů  

                        Zd.Tobiáše a M.Štěrby mimo péči svazu, prakticky "za své". 

Organizace: Veškeré organizační záležitosti naší účasti - doprava, rezervace hotelu, přihlášky, administra- 

    tivní vybavení vedení výpravy ze strany sekretariátu ČSPS byly na perfektní úrovni, bez ja- 

   kýchkoliv problémů či zádrhelů, DÍKY. 

  Zato ze strany pořadatelů nefungovalo na patřičné úrovni vrcholného evropského podniku  

   téměř NIC!! Propagace ME ve městě - UBOHOST, prezentace jednotlivých federací vlajko-

  slávou  - ŽÁDNÁ, nabídka suvenýrů s emblémem ME zejména triček ANI NÁHODOU, tré- 

  ninkové možnosti na závodní trati - naprosto NEVYHOVUJÍCÍ, stejně jako pouhé dvě hodi- 

  ny denně na šestidráhové padesátce, informační tabule v hotelích nebo na závodišti - ŽÁD- 

  NÉ, vyvěšené výsledky byly pouze z prvních závodů na 10km, pak NIC, transport na sporto- 

  viště a zpět - KATASTROFA, intervaly "every 30 minutes" byly spíš ukázkou černého ho- 

  landského humoru než spolehlivou realitou, převlékací stany pro výpravy - NEDOSTATEČ- 

  NÉ, zato záchranáři měli prostorově honosný "palác". Vizitka pořadatelské federace - ŽA- 

  LOSTNÝ obrázek, euroskeptici mohli strouhat mrkvičku...  

    

Výpis výsledků:  

  5km muži (24 startujících)   22. Tobiáš     -4:46,7        5km ženy (19 startujících)  18. Benešová   -4:50,2 

      23. Kútnik    -5:04,2 

 

10km muži (34 startujících)    21. Kozubek    -34,6     10km ženy (26 startujících)  11. Benešová      -16,5 

                                                 29. Ingeduld  -6:00,2                              20. Rybářová   -4:13,0 

             Pechanová nenastoupila 

 

25km muži (13 startujících)    7. Kozubek -11:57,0    25km ženy (13 startujících)  10. Štěrbová   -25:15,0 

               Rybářová nedokončila 

 

Kýžený výsledek ve světle PROJEKTu REPREZENTACE ČR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ 2016 - "cílem 

reprezentace na 2016 je vylepšit umístění našich plavců na ME z posledního ME v Berlíně 2014" zůstal za 

očekáváním, snad pouze Alena Benešová svým umístěním v první polovině startovního pole a odstupem za 

vítězkou na 10km snese kritické hodnocení a POZOR! bez servilnosti k předsedovi dálkoplavců bych k ní 

- ale "o řádek níž"! - přiřadil Matěje Kozubka za relativně malou ztrátu na vítěze desetikilometrového závo-

du a vizuálně přívětivé umístění (s milosrdným vynecháním počtu startujících) na pětadvacítce.  

Na vysvětlenou - závodní absenci J.Pechanové jsme tolerovali vzhledem k jejímu nadcházejícímu startu na 

OH v Riu, stejně tak nenastoupil V.Ingeduld na 25km, když po totálně vyčerpávajícím závodě na 10km 

jsme museli vyhledat pomoc oficielního lékaře závodů a ten po vyšetření našeho plavce předepsal antibioti-

ka a nedoporučil nejméně týden žádnou fysickou zátěž a naopak řádné vyšetření po návratu do Česka.  

 

Závěrem hodnocení bych naše vystoupení v Hoornu klasifikoval jako neúspěšné, s potřebným sebekritic-

kými závěry a kroky k nápravě jak osobních trenérů tak nového vedení reprezentace. Cesta to bude hlavně 

dlouhá, vychovat nástupkyni Jany Pechanové nebude vůbec snadné a že to bude fuška jaksepatří stvrzují a 

podporují zkušenosti autora této zprávy.  

 

Z Brna 17.7.2016 jNalezený vedoucí výpravy 

 

 


