Pořádal SK KONTAK T BRNO ve spolupráci s plaveckou akademií KONTAK TU bB
s pověřením Českého svazu tělesně postižených spor tovců

Ohlédnutí
za XIX. Mistrovstvím ČR
v plavání tělesně
postižených
mítink byl domácím plaveckým vrcholem tělesně postižených
závod byl pořádán z pověření Českého svazu tělesně
postižených sportovců a je součástí Českého poháru 2014
Mistrovství bylo otevřeno také plavcům se zrakovým
postižením a zahraničním plavcům
závodu se zúčastnilo 86 plavců z Čech a Slovenska
záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje
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V

sobotu 31. 5. 2014 se v areálu
bazénu za Lužánkami sešlo 86
plavců z Čech a Slovenska, aby
společně zápolili o zisk nejcennějších kovů
v rámci otevřeného XIX. Mistrovství České
republiky v plavání tělesně postižených
sportovců. Vrcholný domácí mítink byl
zároveň kvalifikačním závodem na letošní
mezinárodní vrchol – srpnové Mistrovství
Evropy IPC Swimming v Eidhovenu
a na světové hry juniorů IWAS Junior
v kolébce paralympijského sportu
ve Stoke Mandeville Záštitu nad závodem
převzal hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Michal Hašek.
XIX. 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.
Na pořadu dne byly všechny paralympijské
disciplíny, plavalo se v celkem 49
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 a Jana Berušková
(oba startující za klub SK KONTAKT
PRAHA), se svými časy kvalifikovali
na srpnové Mistrovství Evropy v Eidhovenu.
Pořádající brněnský sportovní klub
získal v individuálních disciplínách
celkem 5 medailí. Dominika Míčková
si svými výbornými výkony doplavala

pro dvě zlaté medaile na tratích 50m Z
a 50m P. Dominantu našeho sportovního
klubu na trati 50m P potvrdila Soňa
Augustinová, která skončila hned
za Dominikou Míčkovou na druhém místě.
Jaroslav Mrkos se postaral o bronzovou
medaili v disciplíně 50m Z a do naší
medailové sbírky přispěla také Michaela
Philippi bronzovou medaili na nejdelší
trati závodu 400m VZ. Úspěšný byl náš
sportovní klub i ve štafetovém zápolení,
zejména štafeta do 20b, kde jsme získali
stříbrné medaile jak ve štafetě na 4x50m
VZ, tak i na 50m PZ ve složení Tomáš
Král, Dominika Míčková, Jaroslav Mrkos
a Jiří Kyzlink respektive Jana Bradáčová,
Dominika Míčková, Jaroslav Mrkos
a Jaroslav Paleček.
Svými výkony se naše dvě mladé plavkyně
Dominika Míčková a Agáta Koupilová
nominovaly 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
Voroněž, byly také vyhlášeny nejlepší
individuální výsledky v kategoriích žáci,
junioři, dospělí. Výkon Dominiky Míčkové
na 50m P (01:22.74) znamenal nakonec
druhé místo ve věkové kategorii dospělí.
Ocenění ji předal spokojený ředitel závodu
Jan Drobný, který také k celému závodu
dodal: „Jsme velice rádi, že jsme měli
možnost po třech letech Mistrovství České
republiky opět uspořádat a doufáme,
že v příštích letech navážeme na tradici
vynikajících závodů v Brně a to i s větší
mezinárodní účastí“
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 a více než
tisícovce plavců s handicapem umožnila
pocítit blahodárné účinky plavání.
I brněnské mistrovství naplňuje motto
„Od rehabilitace k paralympiádám“.

SK KONTAKT BRNO je sportovním klubem pro tělesně
postižené plavce. V současné době sdružuje 86 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.
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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. 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.
D ě k u j e m e z a  p o m o c
při přípravě a realizaci mistrovst ví

Spolupracovníkům:
Radce Kačírkové, Janu Janouškovi, Vojtovi Fraňkovi, Vítku Frantovi a Andree Ječmínkové
Dobrovolníkům SK KONTAKT BRNO:
Martině Bártkové, Šárce Beníčkové, Martinu Cílovi, Katce Cílové, Martině Dörrerové,
Jitce Holomkové, Radce Kraušnerové, Lence Rédové, Báře Smékalové, Lucii Strapáčové,
Robovi Suňogovi, Renatě Sýkorové, Petře Švábenské, Hance Vojířové, Markétě Zichové,
Janu Fikarovi a Jakubovi Vykydalovi
Dobrovolníkům organizace TAMJDEM:
Aleši Hroudovi, Oldřichovi Daňkovi, Tereze Dumské, Maike Eimer, Josephine Finckh,
Dóře Gacsal, Elišce Hondlové, Arianně Issoglio, Martině Matouškové, Tomáši Pazderovi,
Janu Sommerovi a Krystýně Vojtíškové
Sboru rozhodčích, který pracoval pod vedením rozhodčí FINA Lenky Nowaková ve složení:
Hansgut Martin, Himr Daniel, Štefl Ladislav, Beránková Jana, Göghová Silvie,
Chalupa František, Košťálová Monika, Sukup Martin, Povolný Jiří, Sovová Jiřina,
Kodýtek Pavel, Fialová Jana, Prečanová Beatriz, Horová Jana, Svobodová Martina,
König Karel, Vágnerová Kateřina, Chulková Ivana, Tesařová Barbora, Hegerová Barbora
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