
SK KONTAKT KARLOVY VARY na XX. Strahov Cup a vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2011

- 24 plavců SK KONTAKT KARLOVY VARY -11 mužů a 13žen
- 2 plavkyně na startu vloženého závodu
- 7 bez oficiální klasifikace a v závodě plavali mimo soutěž
- 15 plavců v hlavní soutěži – dvojboj
- 2-3 místo pro SK KV a SK KONTAKT Brno v soutěži družstev za štafetou Prahy A
- štafeta 4 x 50PZ – 3 zastoupení
-

V sobotu 26.11. 2011 se v Praze ve strahovském bazénu konal finálový závod Českého poháru v plavání 
tělesně postižených. Zároveň ve večerních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších plavců za 
rok 2011 a vyhlášení vítězů Českého poháru 2011.

Karlovarský sportovní klub SK KONTAKT KARLOVY VARY se neztratil a bylo jej vidět. Klub vyslal do 
Prahy celkem 24 plavců, 11 mužů a 13 žen. Někteří naši plavci jeli na zkušenou a účastnili se vloženého 
zvodu na 25m (Nikola Zíková, Dagmar Kovandová), případě jeli v hlavním závodu mimo soutěž z důvodu, 
že jsou čerstvě v tréninku a nemají ještě přidělenu klasifikační třídu (Martin Vrbka, David Šebek, Vítek 
Poplštejn, Jana Podhorská).

Hlavní soutěž – dvojboj byl zaměřen na nejdelší tratě paralympijského programu a na všestrannost, neboť 
druhá disciplina počítaná do dvojboje byla disciplina osobní polohový závod (vystřídají se všechny 
plavecké způsoby).

Trocha statistiky:
Celkem 24 plavců – 38 startů, 23 osobních rekordů (OR)
Naši favorité nezklamali – Vendula Dušková a Petra Flekačová zaplavaly obě disciplíny ve skvělých 
časech a osobních rekordech, Milan Man plaval na hranici osobních rekordů a jeho výkony mu zajistili 
absolutní vítězství v konečném pořadí Českého poháru tělesně postižených. Vendy si udržela třetí příčku 
v kategorii žactva  a Petra Flekačová se posunula ze čtvrtého místa na medailové třetí místo v kategorii 
juniorů, kde je letos prvním rokem.

Do popředí se derou mladé plavecké naděje, za což jsme velmi rádi. Výkony Nikoly Habermannové 
předčily naše očekávání, její nástup a osobní zlepšení se projevilo v konečném pořadí Českého poháru, 
skončila na celkovém 5.místě v kategorii žactva, a v této kategorii je prvním rokem, tedy nejmladší, což je 
příslib do budoucna.

Pochvalu za velké osobní zlepšení a posun jak v technickém zvládnutí plaveckých způsobů, tak v časech 
zaslouží všichni plavci, ale jmenovitě Vítek Šašek, Jakub Voráček, Klára Dvorská, Lukáš Karafiát a Lukáš 
Kroupa, který po dobu studií trénuje v pražském Středisku KONTAKTU bB.

Výprava karlovarských plavců na XX. Strahov Cup byla realizována za podpory:




