Hodnocení reprezentační akce
FINA World Serie Řecko – Alexandroupolis 2019

Termín akce: 5. až 7. dubna 2019
Místo: Alexandroupolis, Řecko
Team manager: Lucie Cízlerová
Trenéři: Lucie Cízlerová, Soňa Bernardová
Rozhodčí: Renata Kožená
Závodnice: Vendula Mazánková, Alžběta Dufková, Eliška Hodová, Aneta Mrázková

Na začátku dubna se konal, v pořadí druhý, závod FINA série v řeckém Alexandroupolis v kategorii
seniorky. Česká výprava dorazila už 3. dubna a absolvovala druhý den (4. dubna) dva tréninky
v závodním bazénu. Ubytování bylo zajištěno v oficiálním hotelu, stejně tak jako doprava z bazénu na
hotel a zpět. Stravování bylo formou plné penze v hotelu a na bazéně.
Závod se odehrával na 50m vnitřním bazénu. Ten byl rozdělen na tréninkovou část (cca 20m) a
závodní část (cca 30 m). Všechny rozplavby i závod probíhaly v tomto bazénu. Pořadatelé někdy
ponechávali možnost se rozplavat i během závodu, ale nebylo tomu tak vždy.
Soutěž děvčata zahájila v pátek závodem technických duí. Jako první (21. startovní pozice) se
představil pár Hodová‐Mrázková, jako druhý (23. startovní pozice) plaval pár Dufková‐Mazánková.
Oba páry plavou na stejnou hudbu a mají podobnou choreografii. Úspěšněji se představilo duo
Dufková‐Mazánková, které se umístilo na celkovém velmi dobrém 9. místě se 76,5 body. Duo
Hodová‐Mrázková skončilo na 11. místě s 75,2 body.
Tentýž den se plaval i závod technických sól, kterého se účastnily tyto sólistky:
‐
‐
‐

Dufková – 4. místo se 77,05 b., v celkovém součtu by se umístila na 3. místě, ale bohužel
neplavala v soutěži
Mazánková – 5. místo se 75,02 b., v celkovém součtu vynikající 4. místo
Hodová – 10. místo se 67,52 b.

Organizátoři měli poměrně velké zmatky ve startovním pořadí a zaměňovali závodnicím pořadí přímo
na startu. Naše závodnice se ale nenechaly vyvést z míry a, i přes nesnáze s hudbou, předvedly velmi
zdařilé výkony. A. Dufková si v této kategorii vyplavala limit B pro MS 2019 a Vendula Mazánková
limit C pro MS 2019.

Eliška Hodová byla bohužel po tomto závodu převezena do nemocnice, kde byla vyšetřena a na
základě doporučení lékařů už nepokračovala v soutěži – byla tedy odhlášena z volných sól a spolu se
svou partnerkou se nezúčastnily ani závodu volných duí.
Závodnice Alžběta Dufková a Vendula Mazánková ale i tak pokračovaly v kvalitně rozjeté soutěži a
v sobotu se opět s úspěchem představily ve velmi dlouhém závodě volných sól (celkem 40 závodnic).
Dufková se umístila na skvělém 7. místě se 79,46 body a Mazánková se 77,1 b. na 11. místě. Obě
závodnice předvedly zdařilý výkon. Dufková si v této kategorii vyplavala C limit (o dvě desetiny jí unikl
limit B) pro MS 2019 a Vendula Mazánková o pouhé dvě desetiny nedosáhla na C limit pro MS 2019.
Poslední den soutěže se konal závod volných duí. Pár Dufková‐Mazánková se představil hned zkraje
soutěže. I poslední závodní den ukázal pěkně natrénovanou choreografii volného dua a se 77,1 body
se tak v nemalé konkurenci umístil na hezkém 9. místě.
Celkově hodnotíme soutěž jako vydařený start do nové sezóny, na kterém lze stavět v dalších
závodech.
Vypracovala: Lucie Cízlerová
21. května 2019

