Hodnocení reprezentační akce
Mediterranean Cup 2018
Termín akce: 24. – 30. července 2018
Místo: Sevilla, Španělsko
Vedoucí výpravy: Monika Morawitzová
Trenéři: Veronika Mikulcová, Iveta Suková, Monika Morawitzová
Rozhodčí: Renata Kožená
Závodnice: Marika Brabcová Diana Čípová, Debora Dvořáková, Martina Dvořáková, Alex Lucie
Hrazdirová, Kateřina Krečmerová, Lucie Moudrá, Kateřina Smetanová, Kristýna Šimo, Eliška Zounková
Na konci července se konalo neoficiální Mistrovství světa pro kategorii starší žákyně, tentokrát ve
španělské Seville. Do místa konání soutěže se děvčata dopravila letecky z Prahy s přestupem
v Barceloně. Ubytování nebylo zajištěno v oficiálním hotelu, nýbrž v hotelu Exe Gran Solúcar na
okrajové části Sevilly. Na bazén se pak výprava dopravovala vypůjčenými auty. Stravování bylo
formou polopenze.
Mediterranean cup se odehrával na 50m otevřeném bazéně hloubky 2,5m, který byl přepažen na
30m a 20m bazén. K dispozici byl pro děvčata ještě další rozplavbový bazén, který byl ale s nižší
hloubkou. Naše výprava také mohla využívat hotelový bazén v místě ubytování.
Soutěž začínala semifinálovými sestavami párů, týmů a sól. Jako první sestavou se uvedly závodnice
Debora Dvořáková a Alex Lucie Hrazdirová se svým duem. Tato sestava byla sestavena pouze pro
potřeby této soutěže, jelikož děvčata nejsou ze stejného klubu. Choreografie pro párovou sestavu
byla použita z klubu SK UP Olomouc s úpravami od trenérky Mariny Krikunové, která se účastnila
přípravného soustředění před Mediterranean cupem.
Na děvčatech byla znát drobná nervozita z nové sestavy a také určitě z celého závodu. Sestavu
zaplavaly dobře, avšak s několika většími asynchrony. V součtu výsledku společně s figurami obsadily
krásné 13.místo z celkem 26 párových sestav.
Týmová sestava ve složení Brabcová, Dvořáková D, Dvořáková M., Hrazdirová, Krečmerová,
Smetanová, Šimo a Zounková nastupovala s velkým elánem a energii. I když byla tato soutěž pro
většinu z nich teprve prvním ostrým startem na tomto typu soutěží. Sestava se jim vydařila skoro na
100%, na děvčatech bylo vidět, že si sestavu užívají a dávají do ní maximum. Pouze pár drobných
asynchronů znamenalo nepřekonání hranice 70,000 bodů za sestavu. Po součtu výsledků s povinnými
figurami jim tým vynesl krásnou 12. pozici z 20 soutěžních týmů.
Další den se konala soutěž volných sólových sestav. Debora Dvořáková předvedla své sólo s energii jí
vlastní. Odměnou za celou sezonu jí bylo 13. místo z 26 sól.
V soutěži figur byla vylosovaná skupina č. 3 – Porpoise Continuous Spin 720° a Seagull. Nejlépe se
figury povedly Alex Lucii Hrazdirové, která obsadila 58. místo. Dále se děvčata seřadila takto:
Dvořáková D. (83.), Šimo (128.), Brabcová (134.), Krečmerová (137.), Moudrá (143.), Dvořáková M.
(151.), Čípová (162.), Zounková (191.), Smetanová (198.)
Celkově trenérky hodnotí tuto soutěž jako úspěšnou, s výsledným umístěním v sestavách jsou
spokojené a také vědí, kde je potřeba více zapracovat.
Zapsala: Monika Morawitzová
14.11.2018

