HODNOCENÍ AKCE

Akce:

EUROEAN JUNIOR ARTISTIC 2021

Termín:

30.6.-4.07. 2021

Místo:

Malta

Vedoucí výpravy:

Marina Krikunova

Trenéři:

Libuše Zidková

Rozhodčí:

Jana Vidlařová

Závodnice:

Karolína Klusková, Lucie Alex Hrazdírová

Obecné hodnocení:
Před odletem absolvovali účastníci MEJ PCR test, jehož výsledek byl u všech negativní.
Odlet na MEJ byl plánován na 28.6.2021 z Vídně. Po příletu do místa konání nás pořadatelé
dopravili do hotelu, kde jsme absolvovaly vstupní Ang testy, které byly negativní. Obdobné testy
jsme měly během závodu a opět s negativním výsledkem.
Jako první na programu ve středu bylo semifinále volných párů. Češky se startovním číslem 9
zaplavaly energickou sestavu s tématem Iron Man ziskem 76,3333 bodu se zařadily na průběžné
12.místo se ztrátou 0,3 bodu na jedenácté Angličanky.
Ve čtvrtek dopoledne se duo Hrazdirová-Klusková představilo ve finále technických sestav. Tuto
sestavu mají velice náročnou hlavně na správné provedení rychlých pohybů, předvedení
předepsaných technických prvků a dalších figur. I přes drobné zaváhání na začátku sestavy se vše
vydařilo a s 75,4344 body se Češky zařadily na 13.místo a nechaly za sebou dalších 10 států. Jen o
0,16 bodu jim uteklo 12.místo, které obsadily v této disciplíně Rakušanky.
Hned odpoledne bylo na programu finále párových sestav a znovu český pár na startu s číslem 5.
Po dopolední porážce od sousedního Rakouska a malému bodovému rozdílu s Anglií se děvčata
rozhodla odevzdat v sestavě všechno a zabojovat o lepší umístění. A vyplatilo se! S rekordními
77,7333 body za sebou nechaly jak Angličanky, tak Rakušanky a zařadily se na finální 10. příčku!
Celkem se na Maltě představilo 23 párů.
V pátek odpoledne byl vymezený čas pro finále technických sól a pro naši Karolínu Kluskovou.
Svoji technickou sestavu zaplavala velice dobře, bodové hodnocení za provedení i celkový dojem
bylo vysoké, bohužel kvůli špatným technickým podmínkám bazénu (absence značení drah
v bazénu, mírně zakalená voda) se jí nepovedlo správně provést 4. technický prvek a byl tak
ohodnocený 0 body. To znamenalo celkové 17.místo a 72,4411 body (celkem 21 technických sól).

Zato sobotní dopoledne bylo oproti pátku pro Karolínu velice úspěšné. V semifinále volných
sólových sestav zaplavala velice kvalitní sestavu a s osobním rekordem 78,2667 body se zařadila
do postupující finálové dvanáctky. To bylo na programu v neděli odpoledne jako předposlední
disciplína celého Mistrovství. Největší konkurencí byla slovenská Viktoria Reichová, která
nakonec Kluskovou porazila o pouhých 0,06 bodu. I tak Karolína vylepšila svůj osobní rekord a
také rekordní bodový zisk pro ČR v této sezóně – 79,1667 bodu a celkové 12. místo z 24 sólových
sestav.
Celkově se juniorkám letošní Mistrovství Evropy vydařilo. Nejdůležitější je určitě výrazné
vylepšení bodového hodnocení, které je příslibem kvalitní reprezentace českého
synchronizovaného plavání do dalších let.

Libuše Zidková

