OLYMPIC HOPES CUP LIBEREC 2018 (29.11.-2.12.2018)
Medzinárodné preteky OH nádejí
Naše kadetky sa počas víkendu v českom Liberci zúčastnili prestížnych, kvalitatívne veľmi dobre
obsadených medzinárodných pretekov - OH nádejí. V silnej konkurencii z 8 štátov sa z 9 družstiev
umiestnili na 7.mieste (169,80) a za prvým družstvom (195,75) zaostali takmer o 25 bodov. V súťaži
jednotlivkýň si v poli 41 pretekárok z našich reprezentantiek najlepšie počínala Sára Surmanová,
ktorá osadila 16.miesto (45,55) a na 1. pretekárku jej chýbalo 4,45 boda. Ostatné pretekárky sa
umiestnili: 28. Lara Palinkášová (43,15), 36. Anna Mária Hrušková (40,60) a 37. Adela Balcová (40,50).
Celým 4-bojom prešla bez pádu len 1 pretekárka- Anna Mária Hrušková. Ostatné dievčatá sa pádom
nevyhli – Surmanová padla na kladine z araba, Palinkášová prepadla na bradlách z tarzana a na
kladine z náročného záverečného dvojitého salta vzad a napokon Balcová padla 2x na kladine
z náskoku a z piruety. Do finále na jednotlivých náradiach sa ako jediná z našich gymnastiek
prebojovala na preskoku Sára Surmanová, ktorá po dobrom výkone (3,7/12,5b,3,5/12,23b-primer12,367 b) obsadila veľmi pekné 6.miesto Za vynikajúcimi britskými, maďarskými a poľskými
pretekárkami zaostávali naše dievčatá predovšetkým v obťažnosti zostáv, čo sa prejavilo na ich
východzích známkach a následne na výsledných. Taktiež čistota predvedenia zostáv zaostávala za
úrovňou najlepších gymnastiek. Súťaž OH nádejí má už dlhoročnú tradíciu a bola zorganizovaná na
veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Slovenské reprezentantky mali dlhoročný výpadok z týchto
pretekov, a tak je potešujúce, že sme sa ich mohli opäť zúčastniť ako družstvo. Verím, že pre naše
dievčatá to bola obrovská skúsenosť, že sa mohli konfrontovať s takými kvalitnými pretekárkami a že
ich to motivuje do ďalšej prípravy. Dievčatám sa chcem poďakovať za výbornú morálku a
disciplinovanosť počas celého pobytu. Rovnako poďakovanie patrí všetkým trénerom, ktorý sa
podielali na ich príprave a rozhodkyni, ktorá dávala dievčatám dobré rady.
Zloženie výpravy:
tréneri – Nadežda Miklošová, Róbert Korpa
Rozhodkyňa-Viera Kotuličová
Výsledky:
Družstvá: 1.HUN- 195,75 b., 2.GBR- 195,30 b., 3.CZE- 186,70 b.....,7.SVK- 169,80 b.
Jednotlivkyne: 1.Szujo Hana (HUN)- 17,40/50,00 b.-zrážky-7,4 b.
2.Leat Alia (GBR) – 18,30/49,75 b.-zrážky-8,55 b.
3.Hilton Hallie (GBR)-49,70 b.-zrážky-8,70 b.
16.Surmanová - 16,7/45,55 b.-zrážky-11,15 b., Finále-preskok 6.miesto (12,367 b)
28.Palinkášová – 14,8/43,15 b.-zrážky-11,65 b.
36.Hrušková – 11,0/40,60 b. –zrážky-10,40 b.
37.Balcová – 10,50/40,50 b.-zrážky-10,00 b.

Nadežda Miklošová, 2.12.2018

