HODNOCENÍ VT SCM II Jižní Morava
Termín:
Místo:
Trenéři:

25. – 31. 10. 2014
Blansko
Roman Havrlant, Petr Vodák, Petr Cvrček, David Křivan
kondiční trenér a fyzioterapeut Jana Panajotovová (pouze 2 dny)

Závodníci:

z nominovaných 26 dívek a 19 chlapců

účast: 24 dívek + 10 chlapců

Družstvo P. Vodáka (2 dráhy):
KomBr : K. Kalášková 99, Z. Čarnecká 99, An. Hrušková 99, B. Rašticová 99, M. Martinková 00, V. Vráblíková 00
TJZn:
L. Dvořáková 99, T. Coufalová 00, A. Hýblerová 00
PKKBr: B. Janíčková 00
PKVM: M. Mikysková 99,

Družstvo D. Křivana (2 dráhy):
PKKBr: M. Šeda 97
Kopř:
R. Kučera 00
KomBr : M. Hořava 97, D. Špaček 98, M. Osina 98, J. Prokop 98
TJZn:
J. Březina 97, J. Fuxa 98, M. Navrkal 99, J. Dolníček 00

Družstvo P. Cvrčka (1 dráha):
KomBr : M. Srncová 00, Al. Hrušková 00
TJZn:
K. Ceasarová 00, G. Jordánová 01

DeBř:
MiBo:

K. Michálková 00, D. Piškulová 01
A. Husovská 00

Družstvo R. Havrlanta (1 dráha):
KomBr : Indrová 00, V. Popelková 01, A. Pavlíčková 01, E. Vaverková 01
FaBr:
K. Barešová 01
OSPHo: L. Zubalíková 02

omluveni:
KomBr:
TJZn:
FaBr:

V. Široký, J. Klimeš, P. Kodýtek, F. Novák, O. Šimunek (všichni studijní důvody ???)
M. Karpíšek, O. Voleš (oba zdravotní důvody), A. Sedláčková (zranění)
M. Svoboda (zranění)
F. Chrápavý, E. Chrápavá (tréninkové důvody)

pozdní příjezdy:
ohlášené:
zdravotní problémy:

předčasné odjezdy:
plánované:

Al.Hrušková, K.Michálková – 25. 10. na večeři – příjezd po závodech (VC Prostějova)
M. Osina, D. Špaček, J. Prokop – 27. 10. na večeři – příjezd po zahraničních závodech
J. Fuxa – horečka (odplavány pouze 4 tréninky)
M. Šeda – prasklý bubínek po srážce ve vodě (odplaváno pouze 6 tréninků)
A. Indrová – nevolnosti po pádu na ledě (omezení 4 tréninky)
M. Srncová – střevní problémy (omezení na 2 tréninky)
V. Popelková – opar (omezení 4 tréninky)
K. Michálková – žaludeční nevolnost (omezení na 2 tréninky)
J. Prokop – problémy s ramenem (omezení 1 trénink)

G. Jordánová – odjezd 29. 10. (MZ Chanti Mansijsk)

neplánované: J. Fuxa – 27. 10. večer (nemoc)
M. Šeda – 27. 10. večer (zdravotní důvody)

Obecné hodnocení:
Pro dosti početnou skupinu plavců SCM Jižní Moravy se podařilo zajistit soustředění s výbornými
tréninkovými a ekonomicky příznivými podmínkami v Blanenském sportovním areálu. Bazén, sportovní hala,
spinningový sál, ubytování se stravou v hotelu sportovního typu přímo v budově zimního stadionu (který jsme také
využívali) – to vše doslova na pětníku. Nutno dodat mimořádnou ochotu personálu všech zařízení. Podmínkám ani
samotnému průběhu soustředění není prakticky co vytknout. Z úsporných důvodů nebyly zajištěny svačiny a
regenerační služby (whirlpool, sauna), které je možno v objektu bazénu případně využít.

V rámci tohoto soustředění proběhl 3 hodinový trenérský seminář, který lektorsky vedl R. Havrlant.
1. část se odehrávala ve sportovní hale s praktickými ukázkami kondičního tréninku pro plavce (s hlavním
zaměřením na rozcvičování) a 2. část v bazéně s praktickými ukázkami zaměřenými na kraulovou a prsařskou
techniku a dále techniku startů, odrazů, výjezdů. Semináře se zúčastnilo 50 trenérů a cvičitelů z různých
jihomoravských plaveckých oddílů a plaveckých škol.

plavecký trénink probíhal v šestidráhové pětadvacítce; každý den nám byl vyhrazen celý bazén v rozsahu 90
minut ráno a 120 minut odpoledne; celkově program čítal 13 plaveckých tréninkových jednotek (viz tréninkové
plány).
Příprava byla objemově diferencovaná dle věku plavců. Tréninky byly obecně zaměřeny na rozvoj
aerobních schopností a techniku plaveckých způsobů. Většinu kvalitních motivů tvořily osvědčené testové baterie
(viz příloha testy).

suchá příprava probíhala v dopoledním nebo odpoledním bloku; k SP jsme využívali zimní stadion, spinningový
sál a tělocvičnu

regenerace: byla řešena pouze formou běžného odpočinku mezi tréninky; v polovině soustředění byl zařazen
volný půlden, který jsme využili na dvouhodinový pěší výlet; na trénincích byl k dispozici iontový nápoj

ubytování a stravování:

hotel a restaurace Aquapark Blansko; pěkné ubytování a chutné jídlo
v dostatečném množství (z úsporných důvodů „pouze“ 3x denně)

Tréninkové ukazatele:
tr. skupina D. Křivana:
tr. skupina P. Vodáka:
tr. skupina P. Cvrčka:
tr. skupina R. Havrlanta:
testy:

22h voda
22h voda
22h voda
22h voda

7,5h suchá příprava
7,5h suchá příprava
7,5h suchá příprava
7,0h suchá příprava

(výsledky testů viz příloha)
test 1: 10 x (100 nohy I.zp. max + 100V) st.5´15
test 2: 5 x 200PZ st.5´
test 3: 2 x za trénink (800K + 400K + 200K + 100K)
intervaly kluci: st. 12´ +
intervaly holky: st. 13´ +

6´
6´30

68,2km
65,8km
56,6km
56,5km

= na průměr
= na průměr
= na součet

+ 3´
+ 3´15

test 4: 5 x 100 hl. způsob se startem (+ 300V)

= na průměr

Hodnocení přístupu plavců a práce trenérů:
Podzimní soustředění SCM Jižní Morava proběhlo v pohodovém duchu bez jakýchkoli zádrhelů. Bohužel dva plavci
museli ze zdravotních důvodů odcestovat předčasně. Další lehčí zdravotní výkyvy byly řešeny operativně dle
potřeby. Velké poděkování patří celému trenérskému týmu i všem plavcům za bezproblémovou akci.

Hodnocení plavců:
K. Kalášková a spol: „Soustředění v Blansku hodnotíme jako velmi vydařené. Bylo super, že všechna sportoviště
byla blízko u sebe. Ubytování i jídlo byly na slušné úrovni, i když nám oproti minulým soustředěním chyběly svačiny.
Příjemným zpestřením k plaveckým tréninkům byl spinning i bruslení. Soustředění proběhlo v příjemných
podmínkách sportovního areálu a navzdory tréninkové náročnosti panovala příjemná pohoda.
J. Březina a spol.: „Soustředění v Blansku bylo velice prospěšné. Myslíme si, že přes náročnost tréninků, jsme se
dobře připravili na blížící se závody. Ubytování bylo kvalitní, a jídlo bylo velice dobré. Hodně se nám líbilo
každodenní bruslení, ale spinning, který byl také součást suché přípravy, bysme raději nahradili posilováním.
Plavecké tréninky byly uzpůsobeny tak, abychom dobře odplavali testy. Celkově shrnuto - rozhodně nejlepší areál,
ve kterém jsme byli a trénovali.“
Hodnocení vypracoval: Mgr. Roman Havrlant – vedoucí koordinátor SCM II Jižní Morava
V Blansku, 31. 10. 2014

Foto:

