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Slovo předsedy klubu
Vážení sportovní přátelé,

rok 2011 byl pro Plavecký klub Zlín (PKZ) v mnohém zlomový. Byl to rok náročný, plný změn, ale troufám si říci že
také velmi úspěšný. Byl to rok, kdy se neplánovaně změnilo vedení klubu, rok, kdy se někteří naši bývalí členové rozhodli
osamostatnit, důsledkem čehož členská základna PKZ částečně prořídla. Nové vedení započalo svou práci v březnu 2011 a jako
své priority si stanovilo konsolidaci a f inanční stabilizaci klubu. Přes veškeré úsilí o zajištění stability a udržení členské základny,
se nám nepodařilo přesvědčit některé členy o absurditě jejich snahy založit nový subjekt, a k 1.9.2011 tak náš klub opustilo 90
členů převážně z řad dětí sportovních tříd. Jsem přesvědčen, že tato událost, bude v dlouhodobém horizontu pro klub ozdravná
a prospěšná. Ne snad že by jsme byli rádi, že nás naši členové opustili, ale je to příležitost pro nutnou restrukturalizaci a opti-
malizaci chodu klubu. Na začátku jsem uvedl, že rok 2011 byl zlomový. Musím ale také dodat, že události roku 2011 nás
nezlomily, naopak jsem přesvědčen, že nás posílily. Všichni trenéři, cvičitelé, závodníci i ostatní řadoví členové se semkli a pra-
covali s ještě většímelánem než doposud. Vidě l jsem to nejen u svých kolegů, ale u každého člena našeho klubu. Za to vám všem
patří velký dík.

Důkazem nového přístupu a zvýšeného úsilí může být i tato ročenka, která vychází letos poprvé, nebo také nové
webové stránky, nástěnky či facebookový prof il, které si tvoří a upravují sami členové. Výsledkem kvalitní práce je také rekordní
počet malých dětí, které plavou v našem klubu. I přes zmíněné odchody, má plavecký klub Zlín 321 aktivních plavajících členů
a dalších 37 členů z řad trenérů, cvičitelů, rozhodčích či sympatizantů. Rokem 2011 jsme také zahájili restrukturalizaci, díky níž se
chceme otevřít široké veřejnosti a při lákat k plavání více občanů našeho regionu. V současnosti tak nepracujeme jen s vrcho-
lovými sportovci, ale také s dětmi které se chtějí plaváním jen bavit a rozšířili jsme naše řady o handicapované plavce nebo
masters, tedy plavce kteří se plaváním baví i po ukončení aktivní kariéry. Jsem také rád, že se nám podařilo zajistit nové
kvalifikované trenéry a naši stávající trenéři, cvičitelé a rozhodčí pracují za naší podpory na zvyšování své kvalifikace.

Výsledkem snahy o optimalizaci chodu klubu je také fakt, že PKZ hospodařil i v ekonomicky obtížném roce 2011
se ziskem, který bude využit na zajištění chodu klubu v následujících obdobích. Dobrého hospodaření by nebylo možno
dosáhnout bez podpory našich partnerůa sponzorů. Není možné vyjmenovat všechny, ale všem velmi děkujeme. Jmenovitě bych
si ale dovolil poděkovat Magistrátu města Zlína společnosti STEZA, kteří nám umožňují trénovatv Městských lázních, Zlínskému
kraji, který přispívá na chod klubu a ZŠ Emila Zátopka spolu s Gymnáziem TGM, které vytváří podmínky pro své žáky, naše
plavce, abymohli spojit studium s plaveckou přípravou.

Díky všem jmenovaným, ale také díky všem lidem, kterým na plavání ve Zlíně záleží, patří zlínské plavání
dlouhodobě k těm nejúspěšnějším sportům v regionu a zlínští plavci se řadí mezi nejlepší v České republice. Každoročně vozí
naši závodníci řadu medailí z mistrovských soutěží a rok 2011 nebyl výjimkou. Mé díky tak samozřejmě patří i jim, protože pro ně
to vše děláme a jejich úspěchy dávajípráci nás všech význam.

Ještě jednou všem děkuji a přeji vám hodněelánua úspěchů do dalších let.

Ing. Ivo Benda
Předseda PK Zlín
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Družstvo dorostu a dospělých v roce 2011
Uplynulý rok 2011 byl v mnohém přelomový a také složitý. Na začátku podzimu z našeho klubu odešla většina

mladších plavců ze sportovních tříd což je bezesporu naše líheň talentů. Nicméně nejstarších kategorií (dorostu a dospělých)
se tento odchod zatím nedotkl a tak svýsledky našich plavců můžeme být spokojeni. Pro příští léta se budeme muset zaměř it více
na práci v Přípravce, abychom absenci některých ročníků překlenuli.

Mistrovské soutěže
Na letním mistrovství ČR dorostu, které se konalo 24.-2.6. 6. ve Zlíně získali bronzové medaile Jana Hanuštiaková

na 50m prsa a Jan Jelínek na 100m prsa. Ve finále v individuálních disciplínách startovali: Diana Rochovanská, Oliver
Chripko,BarboraAdámková.

Na letním mistrovství ČR 8,-10.7. v Praze získali druhé místo Jitka Kuchtíčková na 200mVZ a Karel Beníček na
100m znak. Třetí místo obsadil Karel Beníček na 50m znak a štafeta žen na 4x100mPŠ ve složení: Strapková, Rochovanská,
Kuchtíčková, Adámková. Markéta Strapková vytvořila nový oddílový rekord na 50m VZ. V individuálních disciplínách startovali
ještě ve finále Martin Tomášek a Diana Rochovanská.

Na zimním mistrovství dospělých ve dnech 15.-18.12 získala Markéta Strapková druhé místo na 100m znak a
vytvořila nový oddílový rekord na 100m VZ. Třetí místo obsadil Karel Beníček na 50m znak. V individuálních disciplínách startoval
ještě ve finále Martin Tomášek.

Na stejných závodech v kategorii staršího dorostu obsadila Jana Hanuštiaková šesté místo na 50m prsa a Barbora
Adámková osmé místo na 100mVZ. V kategorii mladšího dorostu vybojovala druhé místo na 100m prsa Diana Rochovanská, na
50m psa byla třetí a vytvořila nový oddílový rekord dorostu a dospělých. Třetí místo obsadil Jan Jelínek na 100m prsa v novém
oddílovém rekordu.Ve finálev individuálních disciplínách startoval ještě Robin Blažek.

Mezinárodní závody
V říjnu se zlínští plavci účastnili mezinárodních závodů v Ratiboři ve sprintu. Karel Beníček a Markéta Strapková

obsadili druhá místa na 50mznak. Diana Rochovanská obsadila třetí místo na 50m prsa.V semifinálových rozplavbách startovali:
Martin Tomášek, Kateřina Garguláková,Jana Hanuštiaková a Tomáš Michalica.

První víkend v červenci startovali zlínští plavci na mezinárodních závodech ve slovinské Radovljici. Karel Beníček
zvítězil na 50m znak a Jan Huták byldvakrát třetí na 200mVZ a 200m M.

Plavecká liga
V plavecké lize se dostala do finále zlínská děvčata a obsadila tam osmé místo. Hoši do finále jen těsně nepostoupili,

když obsadili celkově devátémísto.

Družstvo dorostu a dospělých absolvovalo v roce 2011 dvě soustředění. V květnu to bylo kondiční soustředění ve
sportovním centru Nymburk a v srpnu zahajovací kondiční soustředění v Hodoníně. V druhém zářijovém víkendu se již tradičně
konala seznamovací víkendovka Velké Oringo. Letos jsme to pojali trochu jinak a spojili ho částečně se soustředěním našich
mladších kamarádůze sportovních tříd a přípravky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všemsvým kolegům za bezvadnou spolupráci.

PaedDr. Petr Přikryl
Vedoucí trenér PK Zlín
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Družstvo dorostu a dospělých na MČR v Chomutově

Úspěšná štafeta dorostenek ( D. Rochovanská, B. Adámková, J. Hanuštiaková, T. Tylová)
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Sportovní třídy v roce 2011
Na letním přeboru ČR žactva v Plzni 18. - 19.6.2011 získal tehdy ještě kompletní klub 2 bronzové medaile. Tu první

vybojovala Gábina Chudárková na 200m motýlek, o druhou se postarala starší děvčata ve štafetě 4x50VZ (P. Vybíhalová,
K. Hromadníková, M. Hrabinová, G. Chudárková). Ze 16 plavajících účastníků se kromě G. Chudárkové další 3 umístili
na bodovaných místech (D. Bezruč, T. Andrýsek a P. Vybíhalová.

Po nepříjemných tahanicích a přetažením téměř 90% žáků ST do nově vzniklého Zlínského plaveckého klubu zahájil
PLAVECKÝ KLUB ZLÍN svou činnost ve školním roce 2011/12 již v srpnu tradičním kondičním soustředěním. Žáci 7. plavecké
třídy se v posledním srpnovém týdnu vždy hodinku rozplavávali a potom absolvovali pobyt venku, zpestřený fotbálkem,
lukostřelbou a vzpomínkami na prázdniny.

Na utvoření nového kolektivu žáků ST a plavců klubu mě l velký vliv seznamovací pobyt v rekreačním středisku
REVIKA ve Vizovicích. Zajímavý program a hlavně skvělé ORINGO pod taktovkou Petra Veselého bylo tou správnou
„nakopávací“ akcí na začátku nového školního roku. Začínající plavci z 5. třídy se tady seznámili s nejlepšími plavci klubu a při
společných hrách poznávali své nové starší kamarády. A potom již začala příprava na novou sezonu a hlavně závody, které vždy
nejlépe prověří kvalitu přípravy.

Malá cena Nového Jičína 8. - 9.10. 2011 byla první prověrkou. Umístěním i dosaženými časypřekvapila z 5. třídy hlavně
Míša Gogelová (2x1., 1x3.) a Iva Sadílková (2., 4., 6.), ze 7. TřídyTomášAndrýsek (1.100VZ), Klára Zábojníková (2., 3., 3x4.)
a Katka Přibylová (3., 2x4., 5.)

Velká cena Prostějova 22.10.2011 překvapila velkým množstvím osobních rekordů (z 11 výkonů 9 osobních rekordů!!!!
Zlato vybojovalT.Andrýsek na 100VZ.

Pohár přátelství ve Vsetíně28. - 29.10.2011 se konal u příležitosti 50. výročí založení plaveckého klubu ve Vsetíně. Plavci
se utkali v plaveckém pětiboji, kde museli prokázat svou všestrannost. Třetímísto vybojoval v kategorii 1999-2000 Lukáš
Palarčík a stejnou příčku obsadil i TomášKočař v kategorii 1997-98. Velké zlepšení prokázal Martin Zikmund,který si vytvořil
osobní rekordyve všech pěti startech.

OPŽ 12-14tiletých v Prostějově19. - 20.11.2011 byl jedinou možností kvalifikovat se na zimní P-ČR.A formu naši mladí
načasovali dobře, protože v 68 startech si vytvořili 50 osobních rekordů. Navíc získali 2 zlaté,6 stříbrných a 6 bronzových
medailí. Z ročníku 1999byl nejúspěšnější TomášAndrýsek, který i přes nedávný zdravotní výpadek zvítězil na 50 + 100 m VZ
a 3. místo přidal na 100m PZ. Velkým zlepšením se blýskla MagdaŽalková. Škoda jen, že nemoc se nevyhnula našim
největším želízkům v ohni KlářeZábojníkové a Lukáši Palarčíkovi.V ročníku 1998 nejvíc potěšil Tomáš Kočař2.místem
na 100VZ, třetíbyl na 200 a 400VZ. Charlota Váňová byla stříbrná na 100Z,Adéla Kůstková na 200M,Alena Obšívačová
na 800VZ. Stupňů vítězů se dočkala konečně i Gábina Klapálková,která si vychutnala stříbrný stupínek za 200P a bronzový
za 100P.Třetí byl Marek Fiala na 100m motýlek.

Vánoční cena Zlína 26. - 27.11.2011. Mezi několika účastníky ze 7. třídy vyniklo 10. místo Charloty Váňové na 50Z,
která se tak prosadila mezi ženami.

Zimního P-ČR 13tiletých vTrutnově 3. - 4.12.2011 se zúčastnili 4 žáci klubu, kteří z 11 startůvytěžili 9OR. Na bodovaném
7. místě se umístila Charlota Váňová na 100Z.

Na zimním P-ČR 12tiletých do Prostějově 3. - 4.12.2011 se kvalifikovali rovněž 4 žáci 7. třídy,ale kvůlinemoci odjeli pouze 2.
Mezi bodované se prosadil 10.místem TomášAndrýsek, který se zlepšil ve všech svých startech.

Zimní pohár 10tiletých v České Třebové dal vyniknout Míši Gogelové vítězství na 100m prsa a druhé místo na 50m prsa
plavala v nejlepších osobních výkonech.

Na zimním poháru 11tiletých v Kopřivnici jsme měl i pouze 1 účastníka, který sbíral cenné zkušenosti.

Hana Martinková
Trenérka Sportovních tříd PK Zlín
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Sportovní třídy PK Zlín
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Představení Přípravky PK Zlín
V Přípravce Plaveckého klubu Zlín pořádáme výuku plaveckých způsobů na malém bazénku pro dětí první a případně druhé třídy.
Tyto děti se u nás naučí znakové nohy, znak, šipku do vody, splívání a kraulové cvičení. Děti se učí formou zábavy ve spojení
s vodními hrami.
Pro děti druhé až šesté třídy probíhá výuka na 25m bazéně. Během roku se naučí plavecké způsoby kraul, znak, prsa a také
absolvují spoustu vodních her a radovánek. Žáci čtvrtých tříd mají možnost se dále zdokonalovat v plaveckých sportovních
třídách, kde jsou vytvořeny ideální podmínky pro mladé sportovce.
Pro všechny děti pořádáme každý měsíc plavecké závody. Nejlepší jsou odměněni diplomem někdy dostanou i něco dobrého na
zub. N

Pro všechny naše skupiny v přípravce jsme uspořádali vánoční plavání s rodiči plné her s výlovem kaprů na ukončení starého
roku.Akce byla podpořena i mediálně televizí RTAZlín.

20.12. 2011 byla zahájena výroba triček (s naším novým logem) pro děti Přípravky. Našim záměrem byla nová motivace
a maximální začlenění dětí do Plaveckého klubu Zlín.

Všichni cvičitelé a trenéři pracující s dětmi v Přípravce jsou bývalí plavci a jsou pravidelně školeni.
- školení záchrana tonoucího I.část teorie, umělé dýchání 3.10. 2011
- II.část vodní záchrana 7.11. 2011
- školení rozhodčích - Vsetín - 5 lidí 13.4. 2011
- školení rozhodcích - Olomouc - 6 lidí 25.9. 2011
- školení trenérů T3 (třetí třída) Fakulta UP Olomouc - 6 lidí 23.8. a 30.10. 2011
- školící přednáška o práci a tělesně hendikepovanými v plavání proběhla v průběhu měsíce listopadu ve všech

skupinách.

a konci roku děti získají mokré vysvědčení. Každoročně vytvoříme společný pokřik dětí, který můžete slyšet na konci
každé lekce plavání. I když je plavání individuálním sportem, děláme vše pro stmelení kolektivu a vytvoření kamarádství kluků
a dívek.

V polovině dubna se 80 dětí Přípravky zapojilo do závodů v Uherském Hradišti, které byly spojené s návštěvou zdejšího nového
aquaparku

Ke konci srpna jsme vytvořili nové logo Přípravky a spustili novou propagaci na webu PK Zlín, vybavili všechny cvič itele a trenéry
Přípravky novým stejnokrojem a vytvořili nové propagační plochy včetně velkého billboardu na 50m bazéně .

Nakonci listopadu se12 dětíP řípravky zúčastnilo mezinárodních závodů 48. ročníku Vánoční ceny města Zlína.

Plaveckou přípravkou PK Zlín v roce 2011 prošlo cca. 220 dětí ve věku od 6 do 12 let a tak i přes neustálý boj o děti s televizí,
počítačem a jinými lákadly se nám podařilo přivést k nám do Přípravky relativněvysoký počet dětí. Změny v organizaci, propagaci
klubu a Přípravky nám pomohl udržet počet dětí i pro novou sezónu a tak vidím budoucnost zlínského plavání v našem klubu
nadějně.

Akce v roce 2011:

Jiří Šup
Vedoucí trenér přípravky PK Zlín
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Kolektiv trenérů a cvičitelů Přípravky PK Zlín

V Přípravce PK Zlín při tréninku
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Představení družstva hendikepovaných
Činnost sekce handicapovaných plavců při PK Zlín byla zahájena v sezoně 2001/02. Ale již od roku 1998 působil

v našem klubu úspěšný reprezentant Lukáš Urbánek. Mistr Evropy na 100 a 400VZ z roku 2001 ve švédském Stockholmu, čtvrtý
z Paralympijských her v Sydney 2000. Celkově z ME a MS dovezl Lukáš v letech 1997-2004 dvě zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile. Do dnešního dne se snaží na jeho úspěchy navázat a podílí se na plavecké přípravě celkem 15 plavců s různým
stupněm handicapu.

V průběhu naší pravidelné činnosti se u některých jedinců objevily výrazně jší předpoklady pro výkonnostní sport,
a tak vlivem těchto okolností došlo k dalšímu rozdělení plavců na dvě skupiny: na kondiční plavce a na výkonnostní plavce. Toto
rozdělení pak respektovalo idalší rozdělení tréninkových jednotek a plaveckého programu.

U kondičních plavců je kladen důraz především na osvojování a následné zdokonalování plaveckých způsobů, dále
rozvoj vytrvalosti a sociální začlenění v kolektivu. Skupina výkonnostních plavců se po pravidelném tréninku dokázala prosadit
v republikových i mezinárodních soutěžích. V žákovských i juniorských kategoriích se naši plavci umísťují na medailových
pozicích. Lukáš Polčák nar.1994 se dokázal svými výkony nominovat na Mezinárodní mistrovství Německa a pravidelně se
účastní soustředění paralympijského týmu pořádaných ČATHS. Kateřina Kuldová nar.1994 se prosadila mezi dospělými. V roce
2010 se nominovala na MS v Eidhovenu, kde skončila na 9.místě a v roce 2011 byla finalistkou na ME v Berlíně. V současné době
se tito dva naši nejlepší handicapovaní plavci připravují pod vedením Zdeňka Kasálka. Jsou studenty 2.ročníku sportovního
gymnázia.

Za rok 2011 byla Kateřina Kuldová vyhlášena jako nejúspěšnější hendikepovaný sportovec města Zlína.

Blanka Kalendová
Trenérka Handicap PK Zlín

Kateřina Kuldová
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Sportovní třídy na lyžařském soustředění na Kohútce...

... a při kompenzačním cvičení na soustředění ve vizovické Revice
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Rozhodčí v roce 2011
V roce 2011 náš kolektiv rozhodčích zabezpečoval bezproblémový chod několika závodů. V únoru to bylo

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE DRUŽSTEV na 25m bazéně a březnu (díky postupu našeho družstva žen i mužů) i
SEMIFINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE DRUŽSTEV na zlínské padesátce. V květnu jsme pořádali OBLASTNÍ PŘEBORY Střední
Moravy pro mladší žactvo a v červnu OBLASTNÍ PŘEBORY dorostu a č lenstva. Sezónu jsme zakončili bezchybným
rozhodováním na MISTROVSTVÍČR dorostu.

Podzim byl na závody u nás ve Zlíně chudší, ale o to víc potěší pochvala delegáta ČSPS a hlavního rozhodčího pana
Luboše Imriška při hodnocení naší práce po tradiční Vánoční ceněZlína.

V průběhu roku se naši rozhodčí, kteří se rekrutují z řad bývalých plavců, cvičitelů a trenérů, účastnili třech školení
rozhodčích 3. a 2. třídy. Kolegové jsou pravidelně informováni o pořádaných akcích prostřednictvím elektronické pošty
a internetových stránek kde mámezaloženou svou sekci.

Věřím,že i do příštích našich akcí udržíme vysokýstandard a bezvadnou partu.

www.zlinswim.cz

Hana Martinková
Vedoucí kolektivu rozhodčích

Sbor rozhodčích - Vánoční cena města Zlína
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Naše úspěchy v roce 2011

Domácí soutěže:

MEDAILISTÉ

Pohár Moravy 10ti a 11ti letých 2011

žactvo léto 1. 0
2. 0
3. Chudárková 200M, 4x50VZ-žačky

zima 1. 0
2. 0
3. 0

dorost léto 1. 0
2. 0
3. Hanuštiaková 50P, Jelínek 100P

zima 1. 0
2. Rochovanská 100P
3. Rochovanská 50P, Jelínek 100P

dospělí léto 1. 0
2. Kuchtíčková 200VZ, Beníček 100Z
3. Beníček 50Z, 4x100poloh. štafeta-ženy

zima 1. 0
2. Strapková 100Z
3. Beníček 50Z

Do zimní nejvyšší žákovské soutěže se nominovalo 50% žáků z našeho družstva 5.tříd.
V Kopřivnici startoval 11tiletý Matěj Vaculík, který obsadil v závodě 100 P 27.místo v osobním rekordu.
V České Třebové dosáhla největšího úspěchu Michaela Gogelová, když v obou prsařských disciplinách obsadila stupně
vítězů v osobních rekordech - 100P 1.místo a 50P 2. místo.V závodě 100 OPZ skončila na 15.místě, také v osobním maximu.
Další účastníci Poháru Moravy v České Třebové:
Sadílková Iva 100Z 17.místo

50Z 18.místo
100OPZ 28. místo

Pospíšil Marcel 100P 15.místo
Šup Lukáš 100Z 17.místo

50Z 18.místo
50VZ 27.místo

Všichni žáci si ve všech disciplinách zlepšili své osobní rekordy. Bohužel z důvodu nemoci se Poháru 10ti letých nemohla
zúčastnit Eva Svobodová, která se nominovala ve čtyřech disciplinách. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci klubu.

http://www.fineprint.cz
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Mezinárodní soutěže

Plavecká liga

Sestavy družstev:
Ženy:

Muži:

Vyhlášení sportovcůměsta Zlína:

Hana Martinková a Blanka Kalendová

Na mistrovství Evropy tělesně handicapovaných sportovců, které se konalo v Berlíně, obsadila Kateřina Kuldová osmé místo
ve finále na 100m znak.

V červnu startovali Karel Beníček a Markéta Strapková na mezinárodních závodech v Monte Carlu. Nejlepší umístění dosáhli
ve své hlavní disciplíně na 50m znak. Markéta obsadila sedmé a Karel desáté místo. Markéta navíc obsadila druhé místo
ve finále B na 100mznak.

První víkend v červenci startovali Jan Huták, Markéta Strapková , Karel Beníček a Kateřina Garguláková na mezinárodních
závodech ve Slovinské Radovljici. Karel Beníček zvítězil na 50m znak, Jan Huták byl dvakrát třetí na 200m volným způsobem
a na 200m motýlek a Markéta Strapková dvakrát druhá na 50 a100m znak.

V polské Ratiboři se 15. října konaly mezinárodní závody ve sprintu. Nejlépe se umístili Markéta Strapková a Karel Beníček, když
vybojovali druhá místa na 50m znak. Diana Rochovanská byla třetí na 50m prsa. Jan Jelínek se probojoval do semifinále na 50m
prsa a na 50m znak a ve čtvrtfinále startovali Kateřina Garguláková,, Jana Hanuštiaková a TomášMichalica

Zlínská děvčata se probojovala až dofinálového kola kde skončila na osmém místě.
Družstvo mužů se těsně neprobojovalo do finále a skončilo na devátémmístě.

Dominika Dohnálková, Diana Rochovanská, Jana Hanuštiaková, MarkétaStrapková, Jitka Kuchtíčková, Barbora
Adámková,Kateřina Garguláková, Kateřina Kuldová, Beáta Polišenská, a Tereza Tylová.

Jan Jelínek, Eduard Ullmann, Karel Beníček, Martin Tomášek, Jan Huták, Zbyněk Sekanina, Stanislav Brejcha, Oliver
Chripko, Jan Šimoník, Tomáš Bartoník,Tomáš Michalica, Robin Blažek, Stanislav Strnad a PatrikHovorka.

V prvním kole startovali i zlínští plavcistaršíchročníkůpo hlavičkou OldBoys vesložení:
Daniel Málek, Zdeněk Kasálek, Filip Zvonek, Jan Řezáč, Martin Hrabal, Adam Valenta, Pavel Sedlák, Petr Veselý, Petr
Vabroušek,Lukáš Urbánek, Tomáš Odstrčil, Roman Majerský a Lukáš Kozubík.

Dodesítky nejlepších sportovců byla zařazena Kateřina Kuldová.

Zpracovaly:

Trenérky ST

http://www.fineprint.cz
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Rekordy PK Zlín k 31. 12. 2011
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Rekordy PK Zlín k 31. 12. 2011
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Rekordy PK Zlín k 31. 12. 2011
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48. ročník Vánoční ceny města Zlína
Devět rekordů plavecké Vánoční ceny města Zlína bylo překonáno během 48. ročníku nejstaršího pohárového

závodu na území České republiky. V ostré konkurenci se prosadili i plavci našeho klubu, kteří hned čtyřikrát vystoupali na nejvyšší
stupínek. Letos startovalo na „Vánočce” 262 závodníků ze čtyř desítek klubů České republiky. A zastoupení mělo i zahraničí
v podobě klubů ze Slovenska a Polska. Pro tuzemské účastníky byla Vánoční cena zároveň poslední možností ke splnění limitů
na nadcházející mistrovství Evropy vpolském Štětíne.

Ze závodníkůPlaveckého klubu Zlín zvítězil Karel Beníčekna tratích 50 a 100 metrůznak v časech 26,01 a 57,36.
Druhé místo obsadil na dvoustovce včase 2:06,23 a medailovou sbírku zkompletoval bronzem na padesátce volným
způsobem s časem 24,64.

Martin Tomášek vyhrál na dvoustovce volným způsobem včase 1:52,99 a třetí místo získal na dvojnásobné distanci
za 3:58,34.

V ženské kategorii triumfovala Jitka Kuchtíčková na dvoustovce volným způsobem sčasem 2:06,94, páté místo
vyplavala na padesátce a šesté místo získala na motýlkářské stovce.

Markéta Strapková dohmátla druhá na znakařsképadesátce za 29,57, třetí na padesátce volným způsobem včase
26,84 ačtvrtá na dvojnásobné distanci za 57,84.

Diana Rochovanská vybojovala třetí místo na prsařské padesátce časem 34,50 a jen o příčku hůř dohmátla na
dvojnásobné trat i v čase 1:14,49. Finálová umístění přidali i další zlínští reprezentanti.

Kateřina Garguláková vyplavalašesté místo na znakařskédvoustovce a osmé místo na poloviční distanci.
Eduard Ullmann byl sedmý na trati 200 metrů polohový závod.

Jan Jelínek vybojoval osmé místo na prsařské stovce stejně jako Jan Hutákna motýlkářské trati.

Charlota Váňová ze sedmé třídy vyplavala v této silné konkurenci desáté místo na 50 metrů znak za 33,54.

Úspěšně si vedlv disciplínách 50 a 100 metrů znak Tomáš Polčák patřící mezi handicapované sportovce.

Ve vložených závodech na pětadvacetimetrovýchtratích se předvedli žáci zplavecké přípravky a ukázali,
že plavecký klub Zlín systematicky pracuje na budoucích talentech.

Výrazný krok jsme učinili také na poli propagace závodů vytištěním plakátůa informačních buletinů, které byly kdysy
v minulosti běžnou součástí závodu. Vánoční cena splnila naše očekávání, devět nových rekordů je výmluvné číslo. Těší nás
i medailová a finálová umístění našich plavců, jen je škoda, že se nikomu z nich nepodař ilo splnit nominační limit pro mistrovství
Evropy v polském Štětíně.

Petr Veselý
Člen výkonného výboru PK Zlín
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48. ročník Vánoční ceny města Zlína
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PARTNEŘI PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN

IZOFO, spol. s r. o.

Plavecký klub Zlín, Hradská 854, 76001 Zlín - náklad 100 ks www.zlinswim.cz
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