HODNOCENÍ AKCE
Akce:

Mistrovství Evropy starších žákyň & Mediterannean Cup

Termín:

9.-12.09.2021

Místo:

Rijeka, Chorvatsko

Zúčastněné státy (21): AUT, BLR, BUL, CZE, CRO, GEO, ESP, EST, FRA, GBR, HUN, ITA, ISR, MAL, NED,
NOR, RUS, SLO, SVK, SUI, TUR
Realizační tým:

Marie Vlasáková – team manažer, trenér
Aneta Koubková – trenér
Kristýna Hajská – trenér
Ondřej Cibulka – rozhodčí

Závodnice:

EHRENBERGEROVÁ Nella (PF, T)
HANUŠOVÁ Amélie (PF, T)
JANDOVÁ Matylda (PF, D, T)
JAROCHOVÁ Agáta (PF, T)
JURKOVÁ Malvína (PF, T)
KOCH Anna Marie (PF, T)
SAUEROVÁ Eliška (PF, T)
SMETANOVÁ Tereza (PF, S, D, T)
TERENTJEVOVÁ Ivana (PF, T)

Historicky první mistrovství Evropy straších žákyň se konalo na 50 m bazénu Kantrida v Rijece a pro
naše starší žákyně se jednalo o vůbec první vrcholný závod v této kategorii. Jednalo se také o první
vrcholný závod po rozvolnění pandemických opatření, která byla zavedena kvůli šíření viru COVID-19.
Celý závod se konal v uzavřené bublině a za pravidelného testování všech účastníků. Závodů se
zúčastnilo celkem 21 států.
Naše výprava byla ubytována v hotelu Ićići, který se nacházel přibližně 20 minut jízdy autobusem od
bazénu. Rozhodčí byl ubytován ve stejném hotelu jako zbytek výpravy.
Výsledky:
Povinné figury (celkem 161 závodnic):
Vylosováno – 2. skupina: 240a Albatross half Twist, 403 Swordtail
1. RUS
90. Tereza SMETANOVÁ
92. Anna Marie KOCH
117. Matylda JANDOVÁ
119. Malvína JURKOVÁ
123. Eliška SAUEROVÁ
138. Nella EHRENBERGEROVÁ
145. Amélie HANUŠOVÁ
149 . Agáta JAROCHOVÁ
153. Ivana TERENTJEVOVÁ

83,3087
66,7066
66,5536
64,3036
64,1709
63,8724
61,2168
58,5918
57,4694
56,3852
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Povinné figury se nezadařily dle představ trenérek. Částečně je to dáno také nemožností trénování
v pandemickém období. Česká republika, jako jediný stát, neměla žádné podmínky pro trénování v této
závodní kategorii. Příprava před tímto závodem byla tedy velice krátká a nedostačující pro účely tohoto
závodu.

Dua – semifinále (celkem 17 sestav):
1. RUS
15. SMETANOVÁ, JANDOVÁ

168,8359 (PF 83,0026 + VS 85,8333)
133,1718 (PF 65,5051 + VS 67,6667)

Závod byl zahájen soutěží párových sestav. Na závodnicích se podepsala mírná nervozita, ale celkově
sestavu odplavaly dobře. Objevilo se několik drobných zaváhání, které lze přičíst zejména nezkušenosti
a nervozitě. Jednalo se o jejich vůbec první párový start na takto velkých závodech. Děvčata obdržela
zasloužené bodové ohodnocení.

Sóla – semifinále (celkem 20 sestav):
1. RUS

165,9448 (PF 80,2781 + VS 85,6667)

13. Tereza SMETANOVÁ

135,1733 (PF 66,7066 + VS 68,4667)

Druhý den byly na programu sólové sestavy. Pro naši závodnici se jednalo o vůbec první start v této
disciplíně. Sestava byla zaplavána kvalitně. Závodnice předvedla přesně to, co zvládla v rámci přípravy
natrénovat. Trenérky byly s jejím výkonem velice spokojené.
Týmy – finále (celkem 10 sestav):
1. RUS
10. CZE

166,4571 (PF 80,4238 + VS 86,0333)
130,0181 (PF 62,5848 + VS 67,4333)

Sestava byla zaplavána kvalitně, i když ne zcela bez chyb. Pro většinu závodnic se jednalo o jejich první
start na takto velkém závodě, kdy se na nich velmi podepsala nervozita. Týmová volná sestava byla
rozhodčími ohodnocena 69,4333 body (8. místo). Nicméně došlo ke dvoubodové srážce za použití dna
při neúmyslném odrazu po rizikovém prvku.

Závodnice se ve velké konkurenci snažily podat co nejlepší výkon a získaly spoustu zkušeností, po více
než roce vynucené pauzy od trénování i závodění se navíc jednalo o velikou motivaci. Dosažené
výsledky odpovídají našim tréninkovým možnostem, kdy se děvčata mohla vrátit do vody začátkem
června 2021. Tréninky probíhaly v závěrečné fázi přípravy v režimu dvoutýdenního soustředění
v Trutnově a následné přípravy v klubu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě naší výpravy. Dík patří i samotným
závodnicím za jejich píli a odhodlání při samotné přípravě i na závodech.

Zpracovala: Marie Vlasáková
V Praze, 22.9.2021
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