Zpráva z akce, ME Sevilla 25.8.2019 – 1.9.2019
Pořadatel ME:
Spanish Sports Federation for People with Cerebral Palsy and Cerebral Injury.

Kvalifikační sloty pro Českou republiku :
Jednotlivci BC1 Kateřina Cuřínová a BC3 Adam Peška.

Organizace výjezdu na ME Sevilla a nominace :
Česká federace Spastic Handicap, z. s. Česká

federace Spastic Ha

Ubytování:
HOTEL M.A. SEVILLA CONGRESOS
Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 2
41020 - Sevilla (Andalucía, Spain)

Sportoviště:
PALACIO DE LOS DEPORTES
Avenida Doctor Laffón Soto 41007, Sevilla (Andalucía, Spain)

Účastníci výpravy:
Vedoucí výpravy Robert Křivan, Kateřina Cuřínová (BC1), Adam Peška (BC3), Iva Pešková (spoluhráč BC3), Josef Peška
(dobrovod), Dominika Fuksíková (asistent BC1)

Časový program turnaje:
25.8.
neděle

26.8.
pondělí

27.8.
úterý

28.8.
středa

29.8.
čtvrtek

30.8.
pátek

31.8.
sobota

1.9.
neděle

Příjezdy
Klasifikace/klasifikace
nových hráčů
Trénink, kontrola
vybavení
Zahájení
Soutěž jednotlivců
Soutěž týmů a párů
Medaile, závěr
Odjezdy
-Dne 25. 8.2019 jsme se celá výprava sešli v praze na letišti, let s přestupem ve frankfurtu proběhl v pořádku. Po příletu
do Sevilla byl z letiště zajištěn transport přímo do sportoviště ME. Kateřina Cuřínová i Adam Peška se od 17:00 do 19:00
věnovali tréninku na hlavní hrací ploše. První den jsme zakončili večeří.
-Dne 26. 8.2019 prošli oba naši reprezentanti úspěšně přes equipment check. Vzhledem k tréninkovému rozpisu jsme
absolvovali dvou hodinový trénink. Po tréninku se reprezentati dozvěděli, jaké bude rozlosování do skupin. Celá výprava
se poté odebrala na slavnostní zahájení, které organizátoři připravili na části hrací plochy. Následoval transport do
hotelu a večeře.
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Rozlosování do skupin :
BC3, Adam Peška ( skupina C ) : Maria Bjurstrom SWE, Mirco Garavaglia ITA, Anastasia Pirgiotis GRE
BC1, Kateřina Cuřínová ( skupina B) : Daniel Perez NED, Kinga Koza POL, Dionysia Tsakiri GRE
-Dne 27.8.2019 odstartoval turnaj jednotlivců zápasy v základních skupinách. Kateřina Cuřínová si poradila s Kingou
Kozou 4:1, po zápase Daniela Pereze s Dionysiou Tsakiri došlo k překlasifikování Tsakiri, do klasifikační třídy BC2. Adam
Peška zvítězil nad Anastasiou Pirgiotis 8:1 a Mircem Garavagliem 8:2. Po úspěšném hracím dni se celá výprava odebrala
do hotelu.
-Dne 28.8.2019, druhý hrací den. Adam Peška nastoupil, již s jistotou postupu z prvního místa ve své skupině proti
stabilně hrající Marii Bjurstrom, které podlehl v poměru 2:3 . Kateřina Cuřínová bohužel nestačila na světovou trojku
Daniela Pereze a zápas prohrála vysoko 0:12 . Podepsání kontumačního listu pro zrušený zápas s řekyní, byl pro Kateřinu
již jen formalita.
Vzhledem k rozhodnutí organizátorů, že pro výši skore kontumace pro zápas s Tsakiri, bude největší dosažené skore ve
skupině, měla Kateřina Cuřínová zajištěn postup ze základní skupiny na skore.
-Dne 29.8.2019, třetí hrací den jednotlivci. Adam Peška nastoupil ve čtvrtfinále proti ruskému závodníkovi Aleksanderu
Legostaevovi. Zápas začal pro Adama velice dobře, když první směnu vyhrál 1:0, bohužel 4 body pro ruského závodníka
ve druhé směně znamenali zvrat v zápase. Adamovi se nepovedlo zápas dorovnat a Legostaevovi podlehl poměrem 2:5.
Kateřina Cuřínová ve čtvrtfinále narazila na světovou jedničku Davida Smithe. Zápas měl jasný průběh a Kateřina
bohužel prohrála 13:0 ve prospěch anglického závodníka.

Konečné pořadí našich závodníků:
Adam Peška obsadil v celkovém pořadí ME sedmé místo.
Kateřina Cuřínová obsadila v celkovém pořadí ME osmé místo.
-Ve dnech 30 – 31.8.2019 studovala a sledovala celá výprava soutěže párů a týmů, kde jsme získali cenné poznatky pro
vlastní hru týmů a párů. ME Sevilla bylo oficiálně ukončeno 31.8.2019 medailovým ceremoniálem. Po závěrečném
ceremoniálu jsme se přesunuli do hotelu.
Odjezdový den 1.9.2019. Cesta zpět proběhla bez komplikací. Celá výprava se v pořádku vrátila do vlasti pár minut před
půlnocí.

Zhodnocení výsledků a průběhu akce:
Po celou dobu konání ME Sevilla se všichni účastníci výpravy chovali profesionálně a dbali pokynů vedoucího výpravy.
Organizační přípravu ze strany České federace Spastic Handicap shledávám na plně vyhovující úrovni. Oba naši závodníci
si dosaženými výsledky zachovali naději na postup na paralympijské hry v Tokyo 2020. Organizační servis ze strany
pořadatele byl dostačující. Jak Adam Peška, tak Kateřina Cuřínová jsou s dosaženými výsledky spokojeni, ale
samozřejmě jsou si vědomi chyb při hře, které je stály lepší umístění. Celé ME Sevilla bylo pro výpravu cenným
poučením z herního i trénikového hlediska. Jako trenér reprezentace a vedoucí výpravy jsem s výjezdem a účastí na ME
Sevilla celkově spokojený a shledávám ho výsledkově úspěšným.

Robert Křivan
trenér reprezentace
vedoucí výpravy
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