
 

 
Hodnocení reprezentační akce 

Mistrovství světa starších žákyní 2019 

 

Termín akce: 26. srpna – 1. září 2019 
Místo: Šamorín, Slovensko 
Vedoucí výpravy: Monika Morawitzová 
Trenéři: Veronika Mikulcová, Monika Morawitzová, Iveta Suková 
Rozhodčí: Soňa Bernardová, Renata Kožená 
Závodnice: Marika Brabcová, Anna Císařová, Diana Čípová, Anastázie Jarošová, Kateřina Krečmerová, 
Julie Lewczyszynová, Isabelle Neuschlová, Nela Peřinová, Dominika Světlíková, Sofie Svobodová, Julia 
Švajda, Eva Trubková 
 
Historicky první mistrovství světa v kategorii starší žákyně se konalo ve sportovním komplexu X-bionic 
sphere ve slovenském Šamoríně. Soutěž se konala na otevřeném 50 m bazéně. Do této soutěže bylo 
přihlášeno celkem 322 závodnic a závodníků z 35 států. Česká výprava čítala celkem 17 osob – 12 
závodnic, 3 trenéry a 2 rozhodčí. Dopravu na místo zařídily trenérky svými auty v pondělí 26.8. Soutěži 
předcházely 3 tréninky – dva v soutěžním bazénu a jeden trénink ve vnitřním krytém bazénu pro nácvik 
figur. Po prosbách výprav byly přidány ještě 2 tréninky pro nácvik figur ve středu a ve čtvrtek.  
 
Soutěž odstartovala ve středu 28.8 semifinálovými sestavami sól a týmů. V sóle se předvedla Marika 
Brabcová. Na přípravných kempech došlo k úpravě choreografie sólové sestavy, bylo přidáno více 
pohybů a celkovém zvýšení obtížnosti. Sestava byla zaplavaná bez chyb, avšak je do budoucna potřeba 
zlepšit projev těla i celkové provedení. Rozhodčí ocenily sestavu 67,6000 body a tím se Marika 
Brabcová zařadila na průběžné 24. místo. 
Odpoledne patřilo semifinále týmových sestav. Česko nastoupilo ve složení Brabcová, Císařová, Čípová, 
Jarošová, Krečmerová, Lewczyszynová, Peřinová, Světlíková. Oproti poslední soutěži v červnu došlo ke 
změně celé týmové choreografie a určitě to bylo od trenérek správné rozhodnutí. Byla použita 
choreografie juniorského týmu s drobnými úpravami. V týmu bylo znát pouze několik drobných 
asynchronů, všechny rizikové prvky se povedly, ale je potřeba zapracovat na jejich provedení. Za svůj 
výkon dostala děvčata 73,0668 bodu a průběžné 17. místo. 
Ve čtvrtek byly na programu další dvě semifinále – párové sestavy a volné kombinované sestavy.  
V páru se předvedly Marika Brabcová a Diana Čípová. Do této sestavy vkládala trenérka Monika 
Morawitzová velké naděje, zvláště proto, že se jedná o olympijskou disciplínu. V sestavě bylo poznat 
několik drobných asynchronů, ne však zásadních. Za sestavu děvčata obdržela 72,4332 bodu, což bylo 
jejich letošní dosažené maximum. Průběžně tak pár obsadil 19. příčku.  
Poslední semifinálovou disciplínou byly volné kombinované sestavy. Děvčata plavala ve složení: 
Císařová, Jarošová, Krečmerová, Lewczyszynová, Neuschlová, Peřinová, Světlíková, Svobodová, Švajda 
a Trubková. Na děvčatech byla znát drobná nervozita, ale sestavu zaplavaly bez velkých chyb. Bohužel 
se nepovedly akrobatické prvky a tím bylo i nižší bodové hodnocení. Jelikož se do této disciplíny 
nepočítá soutěž figur, děvčata obsadila konečnou 13. příčku se ziskem 72,3332 bodu a skončila tak 
těsně před branami finálové dvanáctky. 
V pátek se plavaly povinné figury, které se započítávají do celkového výsledku v sólové, párové a 
týmové sestavě. Nejlépe se umístila Kateřina Krečmerová na 151.místě s 70,7569 body. Těsně v závěsu 



za ní pak Marika Brabcová na 156. místě s 70,5804 body. V součtu byly konečné výsledky následující: 
sólo 22. místo, pár 21.místo, tým 17.místo.  
 
Detailní výsledky: 
 
Povinné figury: 
151. Krečmerová Kateřina       70,7569 b. 
156. Brabcová Marika        70,5804 b. 
162. Peřinová Nela        70,3980 b. 
196. Lewczyszysová Julie       68,4706 b. 
210. Světlíková Dominika       67,4490 b. 
213. Čípová Diana        67,2804 b. 
238. Císařová Anna        65,0863 b. 
256. Švajda Julia        63,9098 b. 
267. Trubková Eva        63,0118 b. 
270. Neuschlová Isabelle       62,8529 b. 
281. Jarošová Anastázie       62,0118 b. 
294. Svobodová Sofie        59,7510 b. 
 
Sólo:    body za sestavu  body za figury  celkem 
22. Brabcová Marika  67,6000 b.  70,5804 b.  138.1804 b. 
 
Duo: 
21. Brabcová+Čípová  72,4332 b.  68,9304 b.  141,3636 b. 
 
Tým: 
17. CZE    73,0668 b.  67,7542 b.  140,8210 b. 
 
Kombinovaná sestava: 
13. CZE    72,3332 b. 
 
 
  
 
  
 
 
 


