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Ohlédnutím
za závodem
• mítink byl domácím plaveckým
vrcholem tělesně postižených
• závod pořádal SK KONTAKT
BRNO ve spolupráci s plaveckou
akademií KONTAKTU bB
z pověření Českého svazu
tělesně postižených sportovců
•mistrovství je součástí Českého
poháru 2015

• Mistrovství bylo otevřeno také
plavcům se zrakovým postižením
a zahraničním plavcům
• závodu se zúčastnilo 110 plavců
z Čech, Slovenska, Běloruska,
Litvy a Maďarska
• záštitu převzal hejtman
Jihomoravského kraje a primátor
statutárního města Brna

swimming.cz
specializovaný plavecký obchod

V

sobotu 30. 5. 2015 se v areálu
Městského plaveckého stadionu
Lužánky sešlo 110 plavců
z Čech, Slovenska, Běloruska, Litvy
a Maďarska, aby společně zápolili o zisk
nejcennějších kovů v rámci otevřeného
XX. Mistrovství České republiky v plavání
tělesně postižených sportovců. Vrcholný
domácí mítink byl zároveň kvalifikačním
závodem na letošní světové hry juniorů
IWAS Junior v Stadskanaal, Nizozemí
a světové hry dospělých IWAS World
Games v Soci, Rusku. Záštitu nad
závodem převzal hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Michal Hašek a primátor
statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
XX. Mistrovství České republiky pořádal
sportovní klub SK KONTAKT BRNO,
tradičně ve spolupráci s plaveckou
akademií KONTAKTU bB a z pověření
Českého svazu tělesně postižených
sportovců. Závod byl zařazen do kalendáře
IPC Swimming (Mezinárodní paralympijská
komise pro plavání).
Na pořadu dne byly všechny paralympijské
disciplíny, plavalo se v celkem
57 rozplavbách a pořadí v jednotlivých
disciplínách určil bodový přepočet
z dosažených výkonů. Bodový přepočet
vychází ze světového žebříčku po poslední
paralympiádě a počítá se pro každou
klasifikační třídu a disciplínu zvlášť, což
umožňuje navzájem porovnat výkony
plavců s různým postižením. „Naší snahou
je vytvořit konkurenční prostředí, udělat
ze závodu skutečný sport, nikoliv soutěž
pro handicapované. Celý program je
otevřen jak pro ty, kteří chtějí pouze
rehabilitovat a zlepšovat kondici, tak i pro
lidi s vysoce sportovní ambicí. I bodový
systém do tohoto pojetí zapadá a startovní
pole je tak v řadě disciplín velmi početné“,
komentuje pojetí závodu předseda
KONTAKTU bB Jan Nevrkla.
Plavci Tomáš Hlavinka (startující za klub
SK KONTAKT PRAHA) a Vendy Dušková
(startující za klub SK KONTAKT KARLOVY
VARY) svými výkony potvrdili svou formu
před nastávajícím Mistrovstvím světa
v Glasgow v červenci 2015, kde oba
reprezentovali Českou republiku.
Pořádající brněnský sportovní klub
reprezentovalo 41 plavců, kteří získali
v individuálních disciplínách celkem
4 medaile. Brněnská plavkyně Dominika
Míčková si doplavala pro stříbrnou

medaili na trati 50 m znak ženy, ve stejné
disciplíně jí konkurovala i týmová kolegyně
Soňa Augustýnová, která nakonec
vyplavala bronzovou třetí pozici. Jaroslav
Mrkos se postaral Brnu o bronzovou
medaili v disciplíně 200 m volný způsob
muži. Stříbrnou medaili si odnesl také
Tomáš Král na trati 50 m prsa muži.
Sedm plavců se představilo premiérově
na padesátimetrové trati také ve vloženém
závodě. V soutěži družstev skončilo
brněnské družstvo SK KB A třetí.
Svými výkony se naše dvě mladé plavkyně
Dominika Míčková a Agáta Koupilová
nominovali na blížící se světové hry
Juniorů IWAS, kde budou mít možnost
porovnat své síly se širokou mezinárodní
konkurencí z celého světa.
V rámci slavnostního večera, který proběhl
v kongresovém sále hotelu Avanti, byly
také vyhlášeny nejlepší individuální
výsledky závodu. Oceněni byli Arnošt
Petráček (klub Plavání České Budějovice)
za zisk 1 059 bodů v disciplíně 50 m motýl
v kategorii dospělých, Vendy Dušková
(klub SK KONTAKT KARLOVY VAR) za zisk
940 bodů v disciplíně 400 m volný
způsob v kategorii junioři a Zsofia Konkoly
(klub PÉCSI SPORT) za zisk 976 bodů
v disciplíně 100 m znak v kategorii žáci.
Jako nejmladší účastník závodu byl
vyhlášen brněnský závodník Tomáš Gryc,
který premiérově startoval na trati 50 m
volný způsob se ziskem 242 bodů.
Ocenění jim předávali ředitel závodu
Jan Drobný a účastníci paralympijských
her Vojtěch Franěk a Tomáš Scharf.
Ředitel závodu zhodnotil akci následovně:
„Jsme velice rádi, že kromě trvalé přízně
domácích týmů můžeme pozorovat
i narůstající zájem zahraničních závodníků.
V Brně se tak tradičně koná vrcholný
závod plavců s postižením s mezinárodní
konkurencí.“
Celý plavecký program se odvinul
od spolupráce čtyřnásobného
paralympijského vítěze Martina Kováře
a jeho trenéra Jana Nevrkly. Jejich
metodická řada umožnila rozšíření
programu do čtyř středisek KONTAKTU
bB a do dalších osmi míst v ČR. Více než
tisícovce plavců s handicapem umožnila
pocítit blahodárné účinky plavání.
I brněnské mistrovství naplňuje motto
„Od rehabilitace k paralympiádám“.

P ř e d s ta v e n í o r g a n i z át o r a

SK KONTAKT BRNO je sportovním klubem pro tělesně
postižené plavce. V současné době sdružuje přes
80 členů. Mezi jeho hlavní aktivity patří pořádání
závodů a výjezdů na mezinárodní či tuzemské závody.
Nejúspěšnější plavkyní v současné době je Dominika
Míčková, která byla vyhlášena mezi nejlepšími
handicapovanými sportovci města Brna. Klub se kromě
plaveckých závodů podílí na realizaci bowlingové ligy,
každoročně připravuje tématicky zabarvené plesání, výlety
a další jednodenní kulturní a sociální akce.
P ř e d s ta v e n í r e a l i z a č n í h o t ý m u

Jan Nevrkla – supervizor závodu. Předseda KONTAKTU bB,
spolu s Martinem Kovářem, čtyřnásobným olympijským
vítězem tvůrce programu a originální metodické řady
výuky plavání tělesně postižených. Člen Mezinárodního
paralympijského výboru pro plavání IPC Swimming v letech
2000 – 2006. Od roku 2002 - předseda Českého svazu
tělesně postižených sportovců v letech. Šéf mise Českého
paralympijského týmu v Aténách 2004. Trenér a vedoucí
plavecké reprezentace na vrcholných soutěžích
v letech 1995 - 2006.
Jan Drobný – ředitel závodu. Předseda sportovního klubu
SK KONTAKT BRNO a vedoucí brněnského střediska
KONTAKTU bB. Do programu se zapojil v roce 2012.
Vojtěch Hanzelka – koordinátor závodu. Místopředseda
sportovního klubu SK KONTAKT BRNO a zástupce
vedoucího brněnského střediska KONTAKTU bB,
Do programu se zapojil v roce 2007 jako dobrovolník
a v roce 2012 se stal jeho zaměstnancem.
Štěpán Cagaň - vedoucí závodního protokolu. Vedoucí
sportovně technické komise při ČSTPS. Do programu se
zapojil v roce 2006 jako dobrovolník, od roku 2014 se stal
zaměstnancem.“

D ě k u j e m e z a  p o m o c
při přípravě a realizaci mistrovst ví

Spolupracovníkům: Radce Kučírkové, Vojtovi Fraňkovi, Vítku Frantovi, Milce Stuchlíkové,
Janě Čevelové, Ivě Tesařové a Andy Ječmínkové
Dobrovolníkům SK KONTAKT BRNO a DHL: Arvice Banďouchové, Dance Botíkové,
Martinovi a Katce Cílovým, Míši Černé, Agátce a Irči Drobným, Petrovi Fraňkovi, Kmenťákovi,
Radce Kraušnerové, Zuzce Lehotské, Tomášovi Pazderovi, Evě Pokorné, Veronice Poláčkové,
Lence Rédové, Báře Frantové, Lucce Strapáčové, Robovi Suňogovi, Renči Sýkorové,
Tereze Šobrové, Aleně Valečkové, Hance Vojířové, Kristýně Vojtíškové a Jakubovi Vykydalovi.
Sboru rozhodčích, který pracoval pod vedením rozhodčí FINA Lenky Nowakové ve složení:
František Chalupa, Pavel Kodýtek, Daniel Himr, Tereza Rychnovská, Martin Hansgut,
Monika Košťálová, Markéta Mrůzková, Pavla Škorpíková, Jana Beránková,
Martina Svobodová, Kateřina Vágnerová, Veronika Škvařilová, Martin Mareček,
Jana Fialová. Časomíru obsluhoval Mirek Nowak.
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