Zpráva z akce, BISFed World Open Povoa
28.10.2019 – 4.11.2019
Pořadatel WO:
PARALISIA CEREBRAL – ASSOCIACAO NACIONAL DE DESPORTO

Kvalifikační sloty, Czech Republic :
Jednotlivci BC3

Organizace výjezdu na BISFed World Open Povoa a nominace :
Česká federace Spastic Handicap, z. s.Česká

federace Spastic

Ha
Ubytování:
Grande Hotel DA Povoa****
Largo do Passeio Alegre, no20
4490-428 Póvoa de Varzim

Sportoviště:
Council sports hall of Povoa de Varzim

Účastníci výpravy:
Vedoucí výpravy / trenér reprezentace Robert Křivan, Adam Peška (BC3), Iva Pešková (spoluhráčka BC3), Josef
Peška (dobrovod)
-Dne 28.10.2019 jsme se celá výprava sešli ve na letišti v časných raních hodinách. Všichni účastníci se na místo
odletu dopravili po vlastní ose. Let byl s přestupem ve Frankfurtu a proběhl bez nejmenších komplikací. Po přistání
na letišti v Portu se nás ujal pořadatel a výprava byla transportována do místa konání turnaje ve městě Povoa de
Varzim. Po příjezdu byli všichni účastníci ubytováni. Následně jsme se odebrali na sportoviště na plánovaný
trénink a kalibraci vybavení na hlavní hrací ploše turnaje. Na trénink navazovala standartní soutěžní procedura
BISFed, kontrola herního vybavení. První den jsme zakončili večeří v hotelu.
-Dne 29.10.2019. Vzhledem k tréninkovému rozpisu jsme absolvovali dvou hodinový trénink. Po tréninku se Adam
dozvěděl, jaké bude rozlosování do skupin. Celá výprava se poté odebrala na slavnostní zahájení, které
organizátoři připravili na části hrací plochy. Následovala schůzka celé výpravy a večeře.
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Skupina Adama Pešky : Jamie McCowan GB, Anna Ntenta GRE, Adam Peška CZE, Tak Wah Tse HKG
Adam Peška vs Anna Ntenta
3:2
Adam Peška vs Tak Wah Tse
7:0
Adam Peška vs Jamie McCowan 0:5
Náš reprezentant si vedl se svou spoluhráčkou v základní skupině skvěle a I přes prohru s v rankingu výše
postaveným McCowanem postoupil z prvního místa ve skupině do čtvrtfinálových bojů.
Ve čtvrtfinále jsme narazili na hráče Junyup Kim KOR. Nepříznivý stav 0:3 po první směně se Adamovi povedlo
zvrátit na konečný stav 6:3 ve prospěch českého hráče, což nám otevřelo brány semifinále.
Semifinále se díky rozpačitému výkonu a výborné protihráčce, jakou světová trojka Yuen Kei Ho zajisté je bohužel
nepovedlo dotáhnout k vítězství.Yuen Kei Ho se stala I celkovou vítězskou turnaje jednotlivců BC3 . Adam s Ivou se
prohraným semifinálovým zápasem nenechali rozhodit a soustředěně nastoupili na zápas o bronz proti hráči
Kazuki Takahashi JPN. Po prohraných vlastních směnách a vítězstvích v soupeřovo směnách, vyústil zápas v tiebreak, kde již Adam nenechal nikoho na pochybách, kdo bude bronzovým medailistou tohoto turnaje.
Adam Peška se spoluhráčkou Ivou Peškovou zaslouženě získali bronzové medaile na BISFed World Open Povoa
2019. Adam Peška si třetím místem zajistil účast na LPH 2020 v jednotlivcích BC3.

Po zkončení soutěže jednotlivců se celá výprava věnovala sledování soutěže párů BC3. Závěrečný medailový
ceremoniál se uskutečnil v neděli, medaile se předávali v soutěži párů, týmů I jednotlivců dohromady.
Pořadatelé pojali ceremoniál velice slavnostně s účastí vedoucích funkcionářů mezinárodní federace BISFed.
Po medailovém ceremoniálu se celá výprava transportovala do Hotelu AXIS na slavnostní večeři. Odlet I let
4.11.2019 nazpět s přestupem na letišti ve Frankfurtu, proběhl opět bez nejmenších potíží. Reprezentační
výjezd na BISFed World Open Povoa oficiálně zkončil příletem na letiště Praha ve 14:00.
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Zhodnocení akce, závěr
Všichni účastníci české výpravy na BISFed World Open Povoa dodržovali pravidla reprezentačního výjezdu a
poslouchali pokyny vedoucího výpravy. Organizační příprava výjezdu ze strany Spastic Handicap, tedy národní
členské organizace pod BISFed proběhla na profesionální úrovni. Komunikace a celková organizace turnaje ze
strany pořadatele, byla na vyhovující úrovni pro konání a účast v turnaji tohoto významu. Adam Peška předčil
bronzem očekávání a svým výkonem si zaslouženě zajistil účast na LPH v Tokiu v kategorii BC3. Cenné zkušenosti
získané při zápasech s hráči světové špičky budou využity při přípravě na LPH. Celý reprezentační výjezd hodnotím,
jako zdařilý.

Robert Křivan
trenér reprezentace
vedoucí výpravy
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