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Vodní záchranáři přivezli opět bronz

Brno (7. 9. 2011) Mladí vodní záchranáři se v termínu od 1. do 5. září 2011 zúčastnili
Mistrovství Evropy juniorů ve vodním záchranném sportu v dánské Kodani. O medaile
bojovalo celkem 15 zemí. Českou republiku reprezentovalo 10 mladých vodních záchranářů
z místních skupin Brno-město, Neratovice, Český Krumlov (4 zástupci: Aleš Berounský,
Natálie Berounská, Jan Kodým, Kristýna Lukšová), Klatovy a Praha 15. V pátek se na
bazéně konala disciplína SERC (Simulovaný závod schopnosti záchranáře reagovat na
krizovou situaci). Český tým ve složení Franková (NER), Cabadaj (NER), Mácha (P15) a
Kodým (CKR) bohužel nenavázal na úspěchy z předchozích let, kdy jsme v této náročné
disciplíně získali 2 x šesté a 1 x páté místo, a umístil se na 11. příčce.
V sobotu proběhly bazénové disciplíny. Největšího individuální úspěch si v bazénu
vyplavali sourozenci Berounští (Český Krumlov) v disciplíně Manikin Tow with Fins,
kdy Aleš skončil na 5. místě (rozdíl mezi 2. a 5. místem byla 1 vteřina) a Natálie pak na 8.
místě (vynikající úspěch vzhledem k tomu, že závodí s o tři roky staršími závodnicemi).
Působení jihočeských zástupců je velkým příslibem do budoucích let. Věříme, že se příští
rok ve Švédsku můžeme těšit i na medaili z některé z bazénových disciplín. Nejlepší štafeta
ve složení Cabadaj (NER), Kodým (CKR), Flaks (KLT) a Berounský (CKR) obsadila 6. příčku
v disciplíně 4 x 50 m Rescue Medley.
Vrcholem soboty však pro českou výpravu bylo vybojování bronzové medaile v
disciplíně Line Throw. Štafeta ve složení Mácha (P15) a Flaks (KLT) tak potvrdila sílu
Čechů v této disciplíně. A to na stříbro chyběly jen 3 desetiny vteřiny.
Bazénové disciplíny obecně znamenaly pro Čechy výrazný posun vpřed. Padla řada
osobních i národních rekordů. Jako cenné lze hodnotit i několik skalpů polských štafet.
Nedělní program se přesunul z bazénu na pláž a moře. Disciplíny, ve kterých přeci jenom
jako vnitrozemský stát nemůžeme konkurovat ostatním, byly letos nadmíru ztíženy vlnami,
silným větrem a chladným mořem kolem 15 stupňů. Nejlepším individuálním výsledkem se
může pochlubit Veronika Kneblová (BRM) – 14. místo v disciplíně Beach Flags.
Celkovými vítězi se stali Italové, kteří tak obhájili prvenství z několika předchozích
mistrovství. Druzí byli Španělé a třetí Němci. Naši skončili celkově na 10. místě. Muži pak
obsadili celkově 11. místo a ženy 8. místo.
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