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Hodnocení Mistrovství ČR v plavání neslyšících v Brně 

 

 

Ve středu 16. dubna 2008 se konalo v brněnském plaveckém bazénu KOMETA za Lužánkami Mistrovství České 

republiky neslyšících v plavání.  

Závodů se zúčastnili dospělí a dětí z Brna, Ostravy, Olomouce a Prahy. Závodili v krytém 50timetrovém bazénu 

v 7 drahách v těchto disciplínách: 50m prsa, 50m volný způsob, 50m znak, 50m motýlek, 100m prsa, 100m 

volný způsob, 200m polohový závod a štafeta 4 x 50m. Do těchto disciplín se zapojilo celkem 88 startujících. 

      Mistrovství bylo velice dobře připravené a v průběhu se nevyskytl žádný problém. Nebyl podán žádný 

protest a všechny soutěže proběhly regulérně. Výborně pracoval startér p. Karel Jirkovský, pomocník startéra 

p. Roman Kaut a všichni rozhodčí pod vedením Mgr. Jana Kratochvíla. Časový program byl přesně dodržen a 

nedošlo k žádnému zpoždění. Výsledky byly p. Petrem Kautem průběžně zveřejňovány na nástěnné tabuli. 

Závodníci byli včas připraveni k jednotlivých závodům.  

Po skončení byly předány nejlepším třem závodníkům v každé disciplíně a kategorii diplomy. Nejlepší závodnicí 

byla 14letá Lenka Sagulová z I.PSKN - vyhrála ve všech disciplínách. 

      Jelikož byli všichni účastníci plně spokojeni, můžeme hodnotit toto mistrovství jako dobře připravené. 

 

 

Poděkování patří: 

-  předsedovi oddílu SKN Brno Petru Kautovi za celkovou vzornou přípravu této akce 

-  řediteli závodů Romanu Kautovi za organizaci 

-  hospodářce Evě Borovičkové 

-  Mgr. Janu Kratochvílovi, Mgr. Haně Skřípské, Mgr. Lence Hromicové, Mgr. Nejezchlebové, Mgr. Saparové a 

    Bc. Bobu Vaňkovi za výbornou práci rozhodčích 

-  Mgr. Haně Skřípské a Mgr. Lence Hromicové za napsání diplomů 

-  Mgr. M. Spilkové z Prahy, Mgr. T. Wagnerové a Bc. B. Vaňkovi z Ostravy, Bc. P. Bergmannovi z Olomouce,  

    Bc. D. Wagnerovi, Mgr. H. Skřípské a Mgr. L. Hromicové z Brna za doprovod závodníků  

 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení jednotlivých škol, které umožnili svým žákům a učitelům účast na 

této velice pěkné akci. 

 

 

 

 

Roman Kaut 

ředitel závodů 


