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XIX. MČR – BRNO 31.5.2014

Plavci SK KONTAKT KARLOVY VARY na XIX Mistrovství České republiky v plavání tělesně 
postižených.

V sobotu 31. 5. 2014  proběhlo v Brně již  XIX. Mistrovství České republiky. V padesátimetrovém bazénu Za 
Lužánkami  se sešla téměř devadesátka plavců z České republiky a Slovenska.

XIX. MČR pořádal SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s Plaveckou akademií KONTAKT bB  a s pověřením 
Českého svazu tělesně postižených sportovců.

Účast na XIX MČR byla podmíněna splněním  nominačních limitů a mladá  nastupující generace zde 
usilovala  o nominaci na světové hry juniorů IWAS World Junior Games ve Stoke Mandeville, samotné 
kolébce paralympiád, kde se soutěž uskuteční začátkem srpna.

Sportovní klub SK KONTAKT Karlovy Vary reprezentovalo 17 plavců, absolvovali 60individuálních startů a 2 
starty ve štafetách. Celkem zaplavali 39 osobních rekordů a vybojovali 11 medailí, 3 plavci zvítězili ve svých 
kategoriích nejlepšími zaplavanými výkony a  pět plavců splnilo nominační limit na IWAS World Junior 
Games, jeden plavec získal divokou kartu.

Pokud má do hodnocení promluvit i počet medailí, tak jednoznačně největší sběratelkou byla Vendula 
Dušková. Od Vendy se medaile čekaly, ale výkon, který předvedla na 400VZ byl nádherný, bojovný a 
výsledný osobák stojí za to. Od dubnových závodů v Berlíně vylepšení o 5,5 vteřiny, Vendy stála na startu 
celkem 7 x  a vybojovala 7 medailí. 4 x zlatá na 100P. 400VZ, 100VZ a 50VZ – stříbrná na 100Z a ve 
štafetách na 4x50VZ  a 4x50PZ. Svými výkony přispěla k celkovému druhému místu v soutěži družstev.

Milan Man, karlovarská stálice v kvalitních výkonech a  „sběratel“ medailí rozšířil svou sbírku o 3 medaile 
100Z – zlato, 50VZ – stříbro a 100VZ  - bronz. Svými výkony přispěl k celkovému druhému místu v soutěži 
družstev. Až se do trénování Milan zase obuje a skloubí s vysokoškolským životem určitě se od něj ještě 
dočkáme kvalitních výkonů a osobáků.

Překvapením tohoto Mistrovství byla Nika Habermannová, která se před závodem po tréninkových výpadcích 
necítila úplně ve formě. Na prvním startu na 100Z jí „bouchly saze“ a vysoké nasazení udržela po celou dobu 
šampionátu, což ji přineslo bronzovou medaili na 100P. Prima překvapení a důkaz toho, že v Niky něco 
plaveckého dříme, ale je potřeba tréninkem probudit. Členka štafety na 4 x 50PZ a stříbrná medaile. Svými 
výkony přispěla k celkovému druhému místu v soutěži družstev.

Plavci, kteří zaplavali výkony vyšší než 700bodů a vyplavali si tím pádem účast na světových hrách juniorů 
IWAS World Junior Games je Vendy Dušková, Milan Man, Nika Habermannová, Peťa Flekačová, Jakub 
Voráček a divoká karta je pro Vítka Šaška.

Ostatní členové výpravy plavali výborně. Zaslouží si jmenovitě pochvalu a ženy mají přednost.

Simča Buchnerová – nejvyšší počet startů za celou svou plaveckou kariéru (5 startů), důležitá členka štafet 
do 20bodů (součet plaveckých tříd musí dát max číslo 20).

Peťa Flekačová – stálice sportovní skupiny, díky ne zcela 100% docházce na tréninky zaostala za svými 
nejlepšími časy, její výkony jsou kvalitní a 3 výkony  na 100Z(778 bodů), 50VZ(791b) a 100VZ(758b)
překonala vysoko hranici 700bodů a splnila limit na . Členka štafety na 4x50VZ a stříbrná mediale
Svými výkony přispěla k celkovému druhému místu v soutěži družstev.

Klára Dvorská – přes týdenní výpadek na tréninku plavala Klára skvěle, trat na 400m byla dlouhá a bolela, ale 
přesto OR. Další tři starty na 100Z, 50VZ a 100VZ si zaplavala osobáky na dlouhém bazénu. Ještě přidala 
dva starty ve štafetách a měla dost.

Kamila Suchanová – Kamča se na závodech vždy vybičuje k pěkným výkonům, ve všech plavaných startech 
si zaplavala osobní rekordy na dlouhém bazénu. 

David Burger – poslední dobou výpadky na tréninku ze zdravotních důvodů, plaval bojovně a s nasazením. 
Pokud zdraví dovolí, tak se David jistě přiblíží ke svým nejlepším výkonům.
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Lukáš Karafiát – vzestupná výkonnost a vylepšování techniky plaveckých způsobů hlavně kraula. Poprvé 
odjel na závodech 100VZ  v kraulu a ještě premiéra na dlouhém bazénu.bravo. Výkon na 100Z krásný osobní 
rekord (zlepšení o 2s).

Vít Šašek -  vzestupná výkonnost, celkem 6 startů, osobní rekord na 100Z a 50VZ. Vítek v plavecké přípravě 
a pravidelné docházce stihnul skvěle odmaturovat a čeká jej studium na vysoké škole. Budeme si držet palce 
, aby se mu podařilo skloubit studium a plavání a především dopravu z místa na místo. Přejeme hodně 
kilometrů bez nehod po získání řidičského oprávnění a vlastního auta.

Michal Šindelář  - Míša stál na startu 3x a zaplaval si dva osobní rekordy disciplině 100Z a 50VZ  na 50m 
bazénu a to i přes týdenní neúčast ve vodě.

Jakub Voráček – vzestupná výkonnost, celkem 6 startů, s odřenýma ušima splnil limit na IWAS Games junior 
v disciplině 50VZ. Ze čtyřech startů 2 osobní rekordy. Dvě stříbrné medaile za štafety na 4x50VZ a 4x50 PZ.
Svými výkony ve štafetách do 34bodů(součet plaveckých tříd členů štafety musí být max.34)přispěl 
k celkovému druhému místu v soutěži družstev.

Rudolf Voják – vzestupná výkonnost, 6 startů, na 100Z a 50VZ osobní rekord a na 100VZ osobák na dlouhém 
bazénu, důležitý člen štafety do 20bodů. Svými výkony ve štafetách přispěl k celkovému druhému místu 
v soutěži družstev.

David Šebek – zatím nejvíce startů za jeden závod, celkem 5 startů a 3 osobní rekordy, důležitý člen štafety 
do 20b na 4x50VZ  a na 4x50PZ.

Vítek Poplštějn – 4 starty a ve všech zlepšení, osobní rekord na 100Z a osobák na dlouhém bazénu na 50VZ 
a 100VZ, důležitý člen štafety do 20b na 4x50VZ  a na 4x50PZ.

Tomáš Baxa – pěkné nasazení na všech startech, ze třech startů osobní rekord na 50VZ a dva na dlouhém 
bazénu 100P a 100VZ

Individuální soutěž doplnila jako vždy soutěž družstev. K nejlepším čtyřem individuálním výkonům 
karlovarských plavců (Dušková, Man, Habermannová, Flekačová) se připočítávají body za štafety. Zde je 
nutno poděkovat členům štafety volné(VZ) i polohové(PZ) do 20bodů jmenovitě Simče Buchnerové, Davidovi 
Šebkovi, Vítkovi Poplšteinovi a Rudovi Vojákovi, kteří svou účastí ve štafetách vybojovali cenných 600bodů, 
které se započítávají do soutěže družstev. Obě štafety do 34 bodů(VZ i PZ) odplavala pětice plavců Man, 
Dušková, Voráček a Flekačová(VZ) s Habermannovou(PZ). Naše karlovarské družstvo skončilo celkově na 
druhém místě za družstvem Prahy.

Na slavnostním večeru výčet úspěchů našich zpečetilo ocenění 3 nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích
V kategorii žáků měla nejhodnotnější výkon Nicole Habermannová na 50VZ a 835 bodů, v kategorii juniorů 
Vendula Dušková na 100VZ získala 935bodů. Třetím oceněným byl Milan Man, který mezi dospělými získal 
třetí příčku a svůj výkon na 50VZ a 852 bodů.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem plavců za předvedené plavecké výkony, asistentům dobrovolníkům 
za spolupráci a vytvoření dobrého servisu a fun clubu rodičů za podporu a fandění.

Štěpánka Řehořková a Tomáš Černý 
Trenéři SK KONTAKTU KARLOVY VARY

Celoroční činnost KONTAKTU bB a SK KONTAKTU KARLOVY VARY dlouhodobě podporuje :
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Činnost  KONTAKTU bB a SK KONTAKTU KARLOVY VARY  je realizována za finanční podpory Města 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Děkujeme.

              



4/4

XII. POHÁREK – 1. závod Českého poháru tělesně postižených plavců




