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Kontrolní závody a vyhlášení Mokrého Emana
Plavci velké přípravky si mohli v říjnu vyzkoušet atmosféru 
plaveckých závodů na podzimních kontrolních závodech. 
Mnozí si velmi vylepšili své osobní rekordy z jara. Kompletní 
výsledky najdete na na webu www.swimm-pv.cz pod odkazem 
Výsledky.
PPo doplavání závodů jsou vyhlášeni plavci s nejlepším součtem 
časů všech disciplín a získávají tul Mokrý Eman. Mezi chlapci 
zvítězil Filip Porteš, druhý byl Jaroslav Vaverka a tře Filip 
Švec. Mezi dívkami vyhrála Tereza Korhoňová, na stříbrné 
příčce skončila Markéta Nováková a tře místo vyplavala 
Kateřina Kopečná.

Velká cena Prostějova 9. ročník
Na Velké ceně letos startovalo bezmála 250 plavců. Pohár a 
věcnou cenu za nejhodnotnější výkon vybojovali znojemský 
Antonín Grossberger a domácí Lenka Skoumalová ve stejné 
disciplíně 200 metrů volný způsob. Medaile sbírali i další 
prostějovští plavci – Míša Petrželová, Lukáš Řehořek a Do-
minika Smékalová.
Lenka Skoumalová získala celkem šest medailí – tři zlaté 
(100VZ, 200VZ a 100M) a tři bronzové (200P, 100PZ a 100P). 
Druhá z našich reprezentantek Michaela Petrželová dvakrát 
vystoupila na nejvyšší stupeň vítězů, když dohmátla jako první 
na 100 a 200 metrů volný způsob. Dvakrát skončila stříbrná na 
100 metrů znak a 100 metrů polohově. Fantasticky plaval Lukáš 
Řehořek, který také vybojoval dvě první místa na 50 a 100 
metrů prsa a dvě stříbrné pozice za 50 a 100 metrů znak. Lukáš metrů prsa a dvě stříbrné pozice za 50 a 100 metrů znak. Lukáš 
je velkou nadějí prostějovského plavání a ještě o něm hodně 
uslyšíme. Ve stejné kategorii desetiletých vybojovala prvenství i 
Dominika Smékalová, když zvítězila na 50m prsa a na 100m prsa 
obsadila třetí místo. Těsně za stupni vítězů zůstali na bram-
borovém stupni Filip Slanina a Eva Marciánová. 
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Závody v listopadu

5. - 6. 11. 2011 - AXIS Cup 2011
- 6.kolo ČP, žactvo a senioři

12. 11. 2011 - Oblastní přebory
- Vyškov, ročník 2000 a mladší, informace u 

trenérů

19. - 20. 11. 2011 - Oblastní přebory
- P- Prostějov, ročník 97-99

19. - 20. 11. 2011 - Velká cena Brna
- 7. kolo ČP, žactvo a senioři

26. - 27. 11. 2011 - Vánoční cena Zlína
- všechny věkové kategorie

Stručně...

Během školení rozhodčí iii. třídy bylo 
vyškoleno 15 nových rozhodčích z řad 
prostějovských plavců.

PlPlavecký oddíl se připojil k výzvě “Hvězdy 
nepadají z nebe”. Jde o výzvu českých 
sportovců, která žádá zlepšení financování 
sportu a podporu zejména mládežnické zák-
ladny. 

Podzimní objednávka na oddílový texl už 
byla odeslána, ale i přesto můžete dále objed-
návat. Na webu je k dispozici katalog s cenami 
a velikostmi. Vybrané věci můžete objednat 
pomocí online formuláře. Věci budou objed-
nány při minimálním počtu 30 kusů. V objed-
návce vždy uvádějte kontakt, abychom vás 
mohli informovat o průběhu objednání.
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Příspěvky na první pololetí

Děkujeme za všechny včas zaplacené 
příspěvky. Od listopadu bude vstup na bazén 
možný pouze se žlutou karčkou do šatny, 
kterou obdržíte po zaplacení od trenérů. 
Rodiče, kteří stále příspěvky nezaplali, 
prosíme, aby tak učinili co nejdříve. 
Děkujeme.

Oddílový textil


