Evropské paralympijské hry mládeže (EPYG), Helsinky 1. – 2. 7. 2022 – paraplavání (2-3-2)

Evropské paralympijské hry mládeže proběhli v termínu 27. 6. – 4. 7. 2022 ve finském
Pajulahti. Plavecká část her se konala v Helsinkách v Mäkelänrinne Swimming Hall. Závod
probíhal ve čtyřech závodních blocích, v dopoledním bloku rozplavby a v odpoledním
finále. Do odpoledních finále postupovalo osm nejlepších mužů a žen dle bodových výkonů
bez ohledu na věkovou kategorii. Výsledky se vyhlašovaly ve čtyřech kategoriích - mladší a
starší junioři/ mladší a starší juniorky.
V paraplavecké části her obsadila ČR 7. příčku (2-3-2) v celkovém hodnocení zemí.
ČR reprezentovali plavci: David Kratochvíl, Jakub Vaněk, Alexandra Borská a Anna Poláková
a realizační tým: Alžběta Řehořková – trenérka a team leader výpravy, Bohumil Vaněk trenér, Stanislava a Jiří Kratochvílovi – tappeři.
Před závodem absolvovali tři plavci našeho týmu mezinárodní klasifikaci. Pro Jakuba Vaňka
a Alexandru Borskou to byla první mezinárodní klasifikace.
David Kratochvíl (2007), S11/SB11/SM11, klub PK Tachov, trenér Rudolf Hutta, tappeři
Stanislava a Jiří Kratochvílovi

100m znak: 1:10,84 rozplavby – OR/ finále 1:14,32; 1. místo
v kategorii mladších juniorů (2006 – 2010)
100m prsa: 1:27,29 rozplavby/ finále 1:27,11; 3. místo
v kategorii mladších juniorů
50m volný způsob: 28,29 rozplavby/ 29,09 finále; 2. – 3.
místo v kategorii mladších juniorů (stejný bodový přepočet
dvou plavců)
400m volný způsob: rozplavby 4:57,19; 1. místo v kategorii
mladších juniorů
100m motýlek: 1:14,40 rozplavby/ finále 1:13,54; 4. místo v kategorii mladších juniorů
100m volný způsob: 1:05,04 rozplavby/ finále 1:07,09; 3. místo v kategorii mladších juniorů
200m polohový závod: 2:43,85 rozplavby/ finále 2:41,72; 2. místo v kategorii mladších juniorů
Pro Davida bylo vrcholem letošní sezóny červnové Mistrovství světa, kde skvěle konkuroval
dospělým soupeřům. Následné Evropské paralympijské hry mládeže představovaly
především srovnání výkonů se stejně starými plavci. David měl v Helsinkách nabitý závodní
program, plaval 7 individuálních disciplín a ve všech postoupil do finále. To dělalo celkem
14 startů ve dvou závodních dnech a s velmi malým prostorem na odpočinek mezi
jednotlivými disciplínami. Velmi oceňuji Davčovu bojovnost, šel do všech startů naplno.
Vynikající osobní zlepšení předvedl v disciplíně 100m znak a zvítězil v kategorii mladších
juniorů. David se se šesti medailemi stal nejúspěšnějším sportovcem české výpravy na
hrách. Gratulujeme ke skvělým výkonům v celé letošní sezóně trenérovi Rudovi Huttovi a též
Stáně a Jirkovi Kratochvílovým, kteří absolvují s Davidem všechny tréninky, závody a
soustředění v roli tapperů.

Jakub Vaněk (2008), S9/SB9/SM9, klub SK KONTAKT OSTRAVA, trenér Sylvan Rykala, Bohumil
Vaněk a trenéři v Klubu plaveckých sportů Ostrava

400m volný způsob: 5:40,63 - OR
100m prsa: 1:54,06 - OR
50m volný způsob: 33,31
100m motýlek: 1:29,74
100m volný způsob: 1:16,10
200m polohový závod: 3:21,45

Kuba absolvoval před závody mezinárodní klasifikaci, která byla jak fyzicky, tak psychicky
náročnou zkušeností. Po dlouhém přepočítávání naměřených hodnot byl nakonec zařazen
do klasifikačních tříd S9/SB9/SM9, což je pro něj výzvou a já věřím, že ho to neodradí a že
bude pořád trénovat s takovou chutí a radostí jako dosud.
Závody Kuba zahájil skvěle osobními rekordy v disciplínách 400m volný způsob a 100m prsa.
Některé disciplíny se mu nepovedly tak, jak by si přál, ale v takto náročném závodním
programu není divu.
Alexandra Borská (2008), S8/SB8/SM8, klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA, trenér Jan Nevrkla

100m znak: 1:31,17 rozplavby/ finále 1:28,43; 2. místo v kategorii
mladších juniorek
100m prsa: 2:40,82 - OR
50m volný způsob: 40,28
100m volný způsob: 1:26,08
200m polohový závod: 3:54,40

Saša také v Helsinkách absolvovala mezinárodní klasifikaci, která dopadla dobře a Saša i
nadále poplave v třídách S8/SB8/SM8. Po prosincové operaci si pořád
zvyká na větší odpor levé nohy. Výborný výkon předvedla ve finále znakové stovky, kde
zaplavala čas 1:28,43 a dohmátla na druhém místě v kategorii mladších juniorek. Zaplavala
si také osobní rekord v pro ni netradiční disciplíně 100m prsa. Poprvé si vyzkoušela
disciplínu 200m polohový závod, což je kombinace všech čtyř plaveckých způsobů.

Anna Poláková (2004), S8/SB8/SM8, klub SK KONTAKT BRNO, trenér Jan Sommer

100m znak: 2:12,97
100m prsa: 1:57,35
50m volný způsob: 48,61
100m volný způsob: 1:43,23 - OR
200m polohový závod: 4:50,06

Anička se na mezinárodních závodech představila naposledy v roce 2017 na EPYG v Itálii.
V Helsinkách proto také musela absolvovat mezinárodní klasifikaci, po které zůstala v
klasifikačních třídách z roku 2017 tedy S8/SB8/SM8. Anička si zaplavala osobní rekord
v disciplíně 100m volný způsob a prvně absolvovala polohovou dvoustovku, ze které měla
velký strach, ale nakonec to dobře dopadlo.
Na závěr děkuji za spolupráci celému realizačnímu týmu: Bobovi, Stáně a Jirkovi. Děkuji také
Lence Vaňkové, která se do Helsinek vypravila jako fanoušek a postarala se o foto
dokumentaci plaveckého týmu.
Medailové shrnutí:
Zlato: David Kratochvíl - 100m znak a 400m volný způsob (MLJ)
Stříbro: David Kratochvíl – 50m volný způsob a 200m polohový závod (MLJ), Alexandra
Borská – 100m znak (MLJ)
Bronz: David Kratochvíl – 100m prsa a 100m volný způsob (MLJ)

Alžběta Řehořková, trenérka a vedoucí plaveckého týmu na EPYG 2022
Klasifikační třídy
S1 – S10 – plavci s tělesným omezením (S1 = plavci s nejtěžším typem postižení a S10 =
plavci s nejlehčím typem postižení)
S11 - S13 – plavci se zrakovým postižením (S11 = nevidomí a S13 = plavci se zbytky zraku)
S14 – plavci s mentálním postižením
Plavecké třídy
Třídy S = pro volný způsob, motýlek a znak
Třídy SB = pro prsařské disciplíny
Třídy SM = pro polohový závod
Plavecké způsoby
VZ - volný způsob, P – prsa, M – motýlek, Z - znak

