Hodnocení MSJ
Ubytování, strava, doprava na závodiště, vše maximální spokojenost.

Alena Benešová 10km 14.místo (29. startujících)
Alena jako jedinná z našich na ME se umístila v první polovině startovního pole a 11.místo na
10km mezi ženami je pro Alenu první větší upozornění na Evropské scéně.
Bohužel. Ikdyž svůj závod na MSJ plavala výborně a 7,5km si hlídala špici hlavního balíku mezi
5. až 8. místem, tak v závěru se na ní podepsala únava z předchozích startů a v posledním
kole neměla sil na rozdávání a doplavala na 14.místě ovšem i tak to byl bezpochyb nejlepší
výsledek z našich i na MSJ
Nejzkušenější z našich juniorů nesla na MSJ břímě v podobě největšího očekávání. Sice
neuspěla jakbych si já i Alena představovala, nicméně dala do toho možné maximum ca což
zaslouží pochvalu.

Jiří Landsman 10km 25.místo (36. startujících)
Jirka si při své premiéře na velké soutěži v dálkovém plavání vybral nováčkovskou daň a
přesto, že nedlouho před MSJ měl zdravotní komplikace, tak se dokázal včas připravit do
solidní formy. Nervozita před závodem byla znát, ale Jirka dal do závodu vše a k lepšímu
výsledku mu scházelo více štěstí, jelikož v závodě vypadal velice dobře a držel neustále
vysoké tempo, v závěru tempo dokonce vystupňoval. Zkušenosti, které posbíral v tomto
závodě se mu v září budou hodit na MEJ v Piombinu.
Pochvala za přístup k závodům a za chování v průběhu celého šampionátu.

Michaela Štěrbová 7,5km 26.místo (36. startujících)
Míša je již na několikáté větší soutěži mezi juniory v dálkovém plavání a zkušenosti, které již
má se jí pomalu začínají vyplácet.K výraznějšímu posunu jí stále schází rychlost a je potřeba
na ní neustále pracovat.
Jinak je bezproblémová a co se jí řekne to se snaží plnit jak nejlépe dovede.

Tomáš Ludvík 7,5km 22.místo (42. Startujících)
Tomáš není klasický dálkoplavec a na MSJ se kvalifikoval, přestože měl nabitý program
hlavně v bazénovým plavání. Po bazénovém MEJ, kde doplaval na 8.místě na 200m znak se
tak mohl přehodit na dálkoplavce a pokusit se udělat pěkný výsledek i zde. Nicméně i pro
Tomáše to byla premiéra na velké soutěži v dálkovém plavání a byla to pro něj velká
neznámá. Na svůj závod se velice těšil a i na případné těsné souboje. Je to bojovník a počínal
si velice dobře. Určitě mu schází spousta zkušeností, které zatím neměl možnost posbírat.
V balíku plavců se pohyboval dobře a tempo dokázal vystupňovat ke konci závodu a vyhrát
tak skupinu ve které plaval. Rozhodně se v závodě neztratil a upozornil na sebe mezi
dálkoplavci.
Další příležitost bude mít na MEJ v září tak jako všichni jmenovaní výše.
Pochvala za příkladný přístup k závodům.

Team relay 4x1,25km U19 13.místo (20. Týmů na startu)
Byla to premiéra na dálkovém plavání, která má potenciál do budoucna na ME,MS,OH
Jako taktiku jsem zvolil na první úsek dát Tomáše jelikož je bojovný a nebojí se rány, což
v prvním úseky hrozí nejvíce. Měl smůlu v podobě roztržených plavek těsně před startem a
tak se rychle musel převlékat do bazénových plavek. Nejspíš se to trošku podepsalo na jeho
výkonu a ikdyž do toho dal vše tak to stačilo na jen 14.místo.
Jako druhý plaval Jirka a ten měl za úkol se pokusit posunout kupředu. Jirka plaval svůj úsek
výborně a předal na 10.místě Míše. Ta je z našeho týmu nejslabší, tak její cíl byl udržet aspoň
v kontaktu s někým. Předávala štafetu Aleně na 17.místě a Alena měla nelehkou úlohu
pokusit vylepšit 17.místo a jelikož ve většině případech měli ostatní státy na posledním úseky
ženy tak jsem věřil, že se jí podaří posunou štafetu na lepší umístění. Povedlo se a Alena to
dotáhla a svým výkonem 9. Nejlepším časem v posledním úseku to stačilo na celkové
13.místo.

Na polovinu startovního pole sice stačila pouze nejzkušenější z našich Alena, ale chtěl bych
pochválit všechny za skvělí přístup k závodům i k jejich výsledkům jelikož vůbec nejsou
k zahození. Přeci jen to bylo MSJ.
Budu se v září těšit na MEJ v Italském Piombinu, že to bude zase o něco lepší.

Z Hoornu Rostislav Vítek

