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Plavci SK KONTAKT KARLOVY VARY na 3. závodu IV. ro čníku Českého poháru III. Brn ěnský DRAK 

 
V pátek se rozjela výprava 19 plavců z SK KONTAKTU KARLOVY VARY a tým dobrovolníků do Brna na 
plavecké závody, které se konaly 23. 10. 2010 od brzkých ranních hodin. Závody byly zaměřeny na 
sprinterské 25m tratě (D,Z,P) a jednu 50m trať VZ. 
Už cestou na závody panovala v autobuse dobrá nálada, která trvala jak v průběhu závodu, tak i na zpáteční 
cestě domů. 
    
Hodnocení a výsledky plavc ů  
 
žáci, junio ři, muži: 
 
Lukáš Karafiát  (1998), kategorie: žactvo 
Jeden z našich nejmladších mužských závodníků, který se závod od závodu zlepšuje, zvládl samostatně 
25m P za 0:55,93. Tento čas mu vynesl 312bodů. Dále jel 25m Z za 339 bodů a 50 VZ za 317bodů. 
V celkovém počtu ve dvojboji získal 716 bodů a umístil se na 14 místě v žactvu. Jen tak dál Luky.  
 
Jakub Vorá ček (1998), kategorie: žactvo 
Talentovaný plavec se stoupající plaveckou úrovní, člen družstva B a 4 individuální starty. Nejlepšího 
bodového výkonu dosáhl na trati 50VZ s časem 0:50,53 za 546bodů, kde si vyplaval i osobní rekord. 
V dvojboji dosáhl 9.místa s 1042 body. Krom individuálního startu startoval i ve 20bodové štafetě. 
Jen tak dále, gratulujeme! 
 
Vítek Šašek  (1995), kategorie: junioři 
Nově překlasifikován a nyní spadá do třídy S6. Vítek plaval 4 individuální starty, štafetu a je člen družstva B. 
V Brně dokázal, že i sprinty mu jdou. Zaplaval výborné časy a mezi juniory obsadil 8. místo s 1069 body. Ve 
dvojboji dosáhl nejlepšího výkonu v 50VZ s časem 1:09,26 s 451 bodem a ve 25 P za 0:32,6 s 618 body. 
Gratulujeme a přejeme výborné výsledky i nadále. 
 
David Burger  (1992), kategorie: junioři 
Zkušený plavec, který po odchodu Martina Kašpara do vířivkového ráje, se vypracoval do družstva A, kde 
sbírá cenné body a pomáhá ve štafetách. Plaval 4 individuální starty. Ve dvojboji mezi juniory se umístil na 
krásném 6. místě se ziskem 1107. Mezi jeho nejlepší disciplínu patřilo 25 Z, kde získal 556 bodů za 0:26,44.  
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.   
 
Milan Man  (1993), kategorie: junioři 
Karlovarská kamenná tvář potvrdila formu i ve sprinterských tratích a vyvrcholila finišem ve volné štafetě, 
kde se karlovarská štafeta umístila na 1. místě o pět setin a porazila konečně Pražáky. Mili se v celkovém 
hodnocení umístil na 1.místě mezi juniory s 1661 body.  
Gratulujeme a více takových finišů. 
 
Michal Šindelá ř (1989), kategorie: dospělí 
4 individuální starty, kde ho na motýlu bohužel diskvalifikovali. Doufáme, že příště to už vyjde. Ve dvojboji se 
umístil na 24. místě mezi dospělými s rovnými 800 body. 
Blahopřejeme.  
 
Lukáš Kroupa  (1989), kategorie: dospělí 
3 individuální starty, člen dvacítkové A štafety. Ve dvojboji se umístil na 20.místě s 884 body. V nejlepší 
disciplíně 25m Z získal 475 bodů za 0:46,10.  
Blahopřejeme a jen tak dál. 
 
Petr Čtvrtlík  (1986), kategorie: dospělí 
Petr plaval 3 individuální starty, kde ve dvojboji dosáhl  1013 bodů. V disciplíně 25 Z získal 553 bodů za 
0:28,12 a v 50 VZ získal 460 bodů za 1:03,11 a udělal si osobní rekord. 
Blahopřejeme a děkujeme. 
 
Jan Thenot  (1973), kategorie: dospělí 
Člen družstva B, 2 individuální starty a start ve štafetě. Sprinterské tratě mu nesvědčí, největší bodový zisk 
získal za 50VZ s 494 body za 3:10,20. ve dvojboji se umístil na 18.místě. 
Blahopřejeme a děkujeme. 
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žáčky, juniorky, ženy: 
 
Nika Habermannová  (2000), kategorie: nejmladší žactvo 
Jedna z nejtalentovanějších plavkyň Karlovarského střediska, členka družstva B, 4 individuální starty, kde 
poprvé plavala samostatně delfína. Bohužel byla disklá za neudržení rukou při vlnění. Ve dvojboji se umístila 
na 3.místě s 1040 body, kde největšího bodového zisku získala na trati 25Z a 50VZ. 
Blahopřejeme, jen tak dál.  
 
Blanka Douchová  (1998), kategorie: žactvo 
Na tréninkách Blanka hází obličeje, ale když přijede na závody, tak se v ní objeví závodní duch a Bláňa se 
vybičuje k výborným časům. Plavala 4 individuální starty. Ve dvojboji se umístila na 8.místě s 1056 body.  
Blahopřejeme.   
 
Vendula  Dušková  (1998), kategorie: žactvo 
Členka družstva A, 4 individuální starty, start ve štafetě. Vendy potvrdila, že v nabité kategorii žactva patří 
k těm nejlepším a obsadila ve dvojboji s 1299 body skvělé 4.místo.  
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.  
 
Petra Fleka čová  (1996), kategorie: žactvo 
Členka družstva A, 4 individuální starty. Peťula vystoupala na bronzovou příčku mezi žactvem ve dvojboji 
s 1370 body. Nejlepšího výsledku dosáhla na 25m Z, kde získala 689 bodů za 0:24,10. 
Blahopřejeme k medaili. 
 
Eliška Slavíková  (1995), kategorie: juniorky 
4 individuální starty, z toho jí diskvalifikovali na motýla. Ale věříme, že příště bude úspěšná i v něm. Ve 
dvojboji se umístila na 16.místě s 811 body. Nejlepší výsledek vyplavala na trati 25 P s 451 body za 0:44,50. 
gratulujeme a přejeme úspěchy i na delfínových tratích.   
 
Kamila Suchanová  (1995) kategorie: S14, juniorky 
Ve svých 4 individuálních startech Kamča plavala výborné časy. Nejlepší čas si zaplavala na trati 25Z a 50 
VZ. Gratulujeme. 
 
Simona Buchnerová  (1994), kategorie: juniorky 
3 individuální starty. Premiérově zvládla samostatně 25 m P za 1:46,11. Ve dvojboji, který jelo mimo soutěž 
získala 525 bodů.  
Blahopřejeme, jen tak dále!  
 
Martina Keslová  (1991), kategorie: S14, dospělí – ženy 
Martinka startovala ve 3 individuálních startech, kde dosáhla výborných výsledků. 
Blahopřejeme. 
 
Klára Dvorská  (1987), kategorie: dospělí – ženy 
4 individuální starty. Členka štafety. Ve dvojboji obsadila 11.místo, s 1014 body. Nejlepší výkon zaplavala ve 
25m Z za 0:34,90 s 514 body.  
Blahopřejeme! 
 
 
Za karlovarskou výpravu napsaly Michaela Ženíšková a Tomáš Černý. 
 
 
 
 


