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Plavci SK KONTAKT KARLOVY VARY na XI. POHÁRKU 
Sobota  13. 4. 2013, Krytý bazén SOKOLOV 

 
• Patronem závodu žokej Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické  
• Záštitu závodu poskytnul primátor města Karlovy Vary a starosta města Sokolov 
• Generální partner Sokolovská uhelná a Toyota Auto Eder 
• Účast 26 plavců karlovarského sportovního klubu na XI. POHÁRKU, plaveckých závodech pro 

tělesně postižené plavce, z toho 15 mužů a 11 žen 
• Celkem 74 startů a 31 osobních rekordů 
• Celkem se zúčastnilo 108 plavců z toho 68 mužů a 40 žen 
• Celkem 369 individuálních startů   
 

Výsledky a hodnocení plavc ů na  XI. POHÁRKU  
 
Všem plavc ům děkujeme za zaplavané výkony a gratulujeme k osobním rekord ům a chválíme 
všechny za nasazení, bojovnost a vzornou reprezenta ci našeho klubu! 

 
I. kategorie žactvo  – dvojboj, celkem v kategorii 17 plavců, z toho 3 karlovarští plavci 
1. místo  Nicole Habermannová , 4 individuální starty 3 osobní rekordy, zaplavanými výkony se 

nominovala na mezinárodní závody do Berlína  
12. místo  Mat ěj Hodoval , po dlouhé pauze opět účast na závodech, z plánovaných 4 startů odplaval 

dva starty v osobním rekordu, dusno a těžký vzduch na bazénu vyřadil Matěje z odpoledních 
disciplin    

17. místo  Vitek Poplštein , 2 starty a dva pěkné výkony našeho nejmladšího plavce, zaplavané 
s „naraženou zadnicí“   

 
II. kategorie junio ři – dvojboj, c elkem v kategorii 23 plavců, z toho 7 karlovarských plavců 
5. místo Vendula Dušková , 4 starty a 3 osobní rekordy, zaplavanými výkony se nominovala na 

mezinárodní závody do Berlína 
7. místo  Petra Fleka čová , 3 starty a jeden osobní rekord, výkonem na 100Z se nominovala na 

mezinárodní závody do Berlína; Péťa ví, že by to mohlo být lepší 
11. místo  Jakub Vorá ček, co start to osobák! (4:4), v tomto tempu je potřeba vydržet☺  
13. místo Vít Šašek , 4 starty a 3 osobní rekordy, musíme se zaměřit na druhou polovinu závodu☺ 
14. místo  Kamila Suchanová , bez tréninku plaval blízko svých osobních rekordů, těšíme se na 

výkony příští rok až budeš plnohodnotně trénovat  
19. místo  Lukáš Karafiát , škoda tréninkového výpadku před závodem ze zdravotních důvodů, výkony 

plavané znakem ocenili trenéři i někteří diváci  jako parádně technicky plavané  
22. místo  David Šebek, 3 starty a jedna zkušební diskvalifikace v disciplině 50P, do příště vypilujeme 

 
III. kategorie dosp ělí -  celkem v kategorii 54 plavců, z toho 9 karlovarských zastoupení 
3. místo  Milan Man , standardně kvalitní výkony zaplavané i přes změnu tréninkové přípravy - 

připravoval se v pražském středisku KONTAKTU bB, kolegům děkujeme za spolupráci 
21. – 22. místo Klára Dvorská , 4 starty a 3 osobní rekordy, pěkná práce 
28. místo  Rudolf Voják, co start to osobák! a ta 50VZ!  
37. místo  Jan Thenot, jen s občasným tréninkem časy ve  3 individuální startech ne daleko od 

osobních rekordů a hlavně nepostradatelný ve štafetách, díky 
42. místo  Lukáš Kroupa, pochvala hlavně za reprezentaci a vztah ke klubu, dal přednost účasti na 

závodech a pomoc ve štafetách před hokejovými finálovými zápasy Plzně a Zlína o titul, 
4 starty a 2 osobní rekordy.Pěkná práce a velké díky. 

47. místo Michal Šindelá ř, 3 starty, jedna diskvalifikace; příště bez chybiček  
48. místo Jan Matoušek,  2 starty a bez diskvalifikace v disciplině 100P, dobrá práce. 
52. místo  Simona Buchnerová, 3 starty a jeden parádní osobní rekord na 50VZ!Pěkná technika. 
53. místo  Vít Kotous, srážka se stěnou ovlivnila Vítkovo plavecký výkon, ale nakonec zabojoval a 

dojel do cíle, musíme se naučit vstupovat do vody přes hranu bazénu 
 
IV. Plavci, plavající  „mimo sout ěž“ (neplavali své paralympijské discipliny nebo maj í pouze 
předběžnou klasifikaci) 
Martina Keslová, 3 starty na 50m tratích a 3 osobní rekordy!, pěkné vylepšení techniky, příště si dáš 
discipliny na 100m tratích 
Martina Vejvodová, díky předběžné klasifikaci nezařazena do hlavní soutěže, ale vysoce hodnotíme ochotu 
se účastnit aktivně závodu a podpořit tak úsilí karlovarských  
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Nikol Zíková, z Niky se stává opravdová závodnice, zaplavané 2 discipliny na 50m trati; samostatně, 
s obavou, strachy a malou důvěrou u prvního startu, dodržela pokyny trenérů, ohlídla si techniku a bravurně 
zvládla oba starty, velké osobní vítězství 
 
V. Plavci vloženého závodu na 50m trati 
Dagmar Kovandová , Dáša nám zraje do závodnice, po úvodních metrech, kdy se narovnala do pěkné 
plavecké vodorovné polohy zvládla oba bazény samostatně a s jistotou, připravíme se na oklasifikování a 
příště do hlavního závodu. Paráda!  
Martin Mal čánek , Martin sbírá první plavecké a závodnické zkušenosti, vypilujeme techniku a příště taktéž 
šance na účast v hlavním závodu 
Jakub Radechovský, poprvé na 50m trati a jak říkal s úsměvem málem utopil sebe i svého asistenta Petra 
Kohuše, příště zahájí závod startovním skokem – parádní šipkou 
Tereza Vaisová, Terezky první opravdový závod, plavala s asistencí a hlavním úkolem bylo udržet techniku, 
ještě trochu potrénujeme a příště to bude samostatný výkon, pěkné 
 
 
VI. Umístn ění družstev –  Celkem družstev 6 
2. místo - Man Milan, Vendula Dušková, Petra Fleka čová, Habermannová Nicole   

 
 
Umístnění v jednotlivých disciplínách a štafetách najdete ve výsledkách. 
 
Za SK KONTAKT KARLOVY VARY bych chtěl ještě jednou poděkovat všem plavců za skvělé předvedené 
výkony! 
Byla paráda koukat na vás a sledovat vaše plavecké umění ! 
 
Díky Tomáš a Štěpánka. 
              
              
 
 
 

 

Akce  byla realizována za finan ční podpory m ěsta Karlovy Vary a 
Karlovarského kraje 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  Tomáš Černý 
Schválil:     Štěpánka Řehořková  
Datum:       30. 4. 2013  


