SKOKY DO VODY

ÚČAST NA SOUTĚŽI
SEKCE SKOKY DO VODY
Název soutěže

Open Mistrovství Rakouska – všechny věkové kategorie

Místo konání

Vídeň, Rakousko

Termín konání

11. - 14.11.2021

Ubytování

a&o Wien Stadthalle - Lerchenfelder Gürtel 9-11, 16. Ottakring
1160 Vídeň, Rakousko, Tel: +49 30 809475110

Strava

stravné ČSPS - dle předpisu

Doprava

osobní vůz – Robert Choutka - SPZ - 8AC 1305

Info o soutěži

Vypsání soutěže - viz příloha

Věkové kategorie

A, B, C, D - 1m, 3m, věž, synchro 3m

Závodníci - účast v soutěžích
Eliška Mikynová

Slavia Praha

juniorky B - 1m, 3m

Medková Ivana

Slavia Praha

juniorky A - 1m, 3m, věž

Jelínková Tereza

Slavia Praha

juniorky B - 1m, 3m

Trenéři, rozhodčí
Iveta Jirková

Slavia Praha

trenér

Robert Choutka

USK Praha

trenér, rozhodčí

Hana Novotná

USK Praha

vedoucí výpravy

Heidemarie Bártová USK Praha

rozhodčí

Plánované náklady
Předběžné náklady, detailní vyúčtování bude předloženo po skončení akce.
- počet osob
- ubytování
- stravné
- startovné
- doprava

7 osob – 3 závodníci + 4 dospělí
a&o Hotel - Wien Stadthalle
dle směrnice ČSPS EUR / den - Jirková, Choutka, Medková,
Mikynová, Jelínková
10 EUR / start
autem
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- odměna trenéra

1x 4 dny á 1.200 Kč = 4.800 Kč - Jirková, Choutka

HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Soutěž Open Mistrovství Rakouska byla vybraná, jako závod, kde měli naši závodníci startovat
ve větší konkurenci, než je v ČR a mohli si vyzkoušet sestavy pro následující rok. Startovali
zde nejen rakouští a čeští závodníci, ale i závodníci ze Švýcarska.
Na soutěž odjely pouze 3 naše závodnice z plánovaných 7, a to vzhledem ke covidovým
opatřením Rakouska a pravidlům Rakouského plaveckého svazu, ta určují, že mistrovských
soutěží pořádaných Rakouským plaveckým svazem se mohou účastnit pouze závodníci
s očkováním nebo, kteří prodělali covid.
Pro Elišku Mikynovou byl závod také přípravou na nadcházející MSJ v Kyjevě.
Kategorie B - startovala:
Tereza Jelínková - Tereza je v roce 2021 ještě ve věkové kategorii C, ale startovala ve vyšší
kategorii, aby si vyzkoušela sestavu pro rok 2022. Startovala z 1m i ze 3m a především na 1m
se jí závod velmi vydařil. V konkurenci starších závodnic předvedla výborný výkon a dosáhla
bodů, které by mohly pro příští rok znamenat nominaci na MEJ i MSJ.
Na 3m metrech zařadila nový obtížný skok, který se jí velmi podařil, ale udělala chyby
v některých lehčích skocích. Nicméně její výkon je velkým příslibem do příštího roku a
vzhledem k její stále rostoucí výkonnosti a tréninkové píli bychom doporučovali její zařazení
do juniorské reprezentace kategorie B na rok 2022.
Kategorie A - startovali:
Eliška Mikynová - pro Elišku byla soutěž přípravou na MSJ. Na MSJ bude startovat v kategorii
B (dle výjimky z pravidel FINA), nicméně dle rakouských pravidel soutěže startovala v kategorii
A, což znamenalo přidání jednoho skoku. Ale samozřejmě musela předvést i skoky, které bude
mít na MSJ.
V soutěžích 1m i 3m předvedla vyrovnaný výkon a výkon považujeme za dobrou příprava na
vrchol sezony na MSJ.
Ivana Medková není ještě tak zkušená závodnice, ale i přes to, že trénuje pouze tři roky,
včetně covidové pauzy, je schopná naskákat předepsané sestavy, a to i z věže. To je po
dlouhé době, kdy máme opět závodníka schopného předvést celou sestavu z věže. Pro další
sezonu i roky je Ivana nadějnou závodnicí.
Výsledky
Eliška Mikynová (2005)
Soutěž

Body

1m
3m

312,80 b
338,85 b

Ivana Medková (2004)
Soutěž

Body

1m
3m
věž

241,90 b
268,20 b
210,00 b

juniorky A - 1m, 3m
Místo / počet závodníků
2/6
1/6
juniorky A - 1m, 3m a věž
Místo / počet závodníků
6/6
5/6
4/4
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Tereza Jelínková (2008)
Soutěž

juniorky B - 1m, 3m

Body

Místo / počet závodníků

1m
292,55 b
2/4
Tento výkon představuje splnění limitů na: 110,40% na MEJ 106,38 % na MSJ
3m

257,30 b

Mgr. Hana Novotná
Předseda sekce skoky do vody ČSPS
Příloha:

výsledky soutěží

3/3

SKOKY DO VODY

