Shrnutí sezóny 2017
POLO KONTAKTNÍ DISCIPLÍNY

Úvodem bych rád poděkoval ČSFu za
založení SCM (Sportovní centrum mládeže) a vyzdvihnul zde několik jeho výhod. Jedná se o projekt, díky kterému se
můžeme postarat o naši mladou reprezentaci, a připravovat je tak na světové
poháry, ME či MS. Jedním z nejdůležitějších bodů pak je, že se nám podařilo
podpořit sportovce financováním cestovného a plnou sportovní péčí. Šlo nám
o sjednocení celého týmu, kde jsme
mohli společně řešit a trénovat trendy.
Snažíme se zde dát reprezentantům plnou informovanost ze světa dění kickboxu asociace WAKO. I přesto, že je nyní
v SCM pouze 13 sportovců, shledávám

Tereza Cvingerová - 3. místo Kick light ženy +70 kg
na MS WAKO 2017 (Budapešť, Maďarsko)

to jako pozitivní
věc z hlediska
individuálnějš í s p ol upráce
a sportovně technického posunu.
Chtěl bych tímto oslovit trenéry těchto závodníků, ale
i ostatní trenéry ohledně spolupráce na
SCM. Přivítal bych, kdyby se SCM účastnili asistenti, a společně bychom vedli
naši mládež. Rád bych poděkoval Martinovi Viktorínovi za spolupráci na SCM
a to v 80% docházce. Je vás tam třeba!
V dalším bodu bych chtěl shrnout sezonu 2017. Nedokáži ani slovy popsat,
jak rychle začala. Na začátku roku jsme
ještě seděli na schůzi trenérů a týden na
to už naši závodníci startovali na prvním
poháru Golden Glove v Itálii. Tak nějak
se nám roztrhl pytel se závody a teď tu
sedím a hodnotím celou naši sezonu.
Nevím, jak moc je důležité vypsat, kde
všude jsme byli – Golden Glove, Slovak
Open, Karlovac Open, German Open,
Austrian Classics, Hungarian Open,
Sensey Cup,.. Pro mne je důležité, že
jsme tam vůbec byli, sbírali zkušenosti
a snažili se připravit na vrchol sezony
ME juniorů ve Skopji a MS dospělých
v Budapešti. Když k tomu ještě připočteme 9x SCM, musíte uznat, že naše sezona je opravdu náročná, a to jak sportovně, tak hlavně časově. Přesto všechno
jsem rád, že všichni, co čtete naši ročenku, máte rádi náš sport stejně jako my,
a společně se snažíme zlepšovat a posouvat své možnosti dál ke společným
úspěchům.

ME Juniorů se konalo v hlavním městě Makedonie Skopje. Turnaj nám začal
menším zdržením po příletu na letišti
při transportu, ale náš tým už tyto situace zažil při jiných výjezdech, tudíž nic
nového, a bravurně jej zvládl. Měli jsme
s sebou velký tým a to 15 fighterů ve
všech disciplínách. U dětí a juniorů je
výkon dost ovlivněn pocity a psychickou
přípravou, a i přesto je výsledkem nejúspěšnější výjezd juniorů v naší krátké
novodobé historii: 5x 1. místo, 4x 2. místo a 2x 3. místo. Co zde musím zmínit
a neodpustím si, to je neskutečné souznění týmu, podpora, individuální pomoc
a spolupráce mezi reprezentanty. Samozřejmě děkuji všem našim reprezentantům, a to jmenovitě: Johanka Petříková,
Michaela Gorálczyková, Martin Hauser,
Jakub Bakeš, Viktor Beran, Lukáš Blinka, Barbova Bulínová, Tereza Cvingerová, Petr Dvořáček, Tereza Netušilová,
Adam Pánek, František Potužák, Václav
Sviták, Lubos Vanka a Lucie Polášková.
No a co si přát do budoucna? Jen ať
nám naše mládež vydrží, přibývá a má
hrdost reprezentovat naši vlast a svaz
ČSFu.

Zahajovací ceremoniál na MS WAKO 2017 (Budapešť, Maďarsko)

REPREZENTACE

REPREZENTACE

Martin Zavoral

Za polo kontakt mě mrzí, že nám ubývají kvalitní závodníci, a hlavně i trenéři
na disciplíny jako je PF a LC. Výsledky
z MS dospělých mluví za naše výkony.
Bohužel musím podotknout důležitý fakt
– všichni nám utekli a dohnat je bude
opravdu těžké. Většina závodníků v disciplíně LC přechází z PF a už jen technika, pohyb a timing je pro nás nedosažitelný. Svět nám odskočil, ale máme SCM
a doufám, že v příštím roce bude dost
prostoru naše závodníky připravit a srovnat krok se světem. Chtěl bych poděkovat všem našim závodníků, co byli na
MS – Martin Viktorín, Tereza Martínková,
Tereza Cvingerová, Martina Fendrychová, Markéta Krejzlová, Tereza Netušilová, Sandra Mašková, Lucie Mlejnková
a Michaela Kerlehová. Všichni bojovali
statečně, srdcem a hrdě reprezentovali
naši vlast. Není třeba individuálně řešit
úspěch či neúspěch. Oproti juniorům je
úspěch v dospělých opravdu o dost těžší
a všichni jmenovaní ze sebe předvedli
to nej. Medailistům gratuluji a těm, co to
o kousek uteklo, vzkazuji – nevadí, budeme se snažit příští rok vše napravit
a své výsledky zlepšit.

