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Natálija Blažková
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Natálie Koubková
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1. Informační část
2. Tréninková příprava

Datum soutěže:
Místo konání:
Organizátor:
Herní divize:

21. – 28.10.2018
Olbia, Sardínie
LOC SSD ITALYBOCCIA
Týmy: BC1/BC2
Páry: BC3, BC4
Jednotlivci: BC1, BC2, BC3, BC4

Soutěž jednotlivců: 24. – 26.10.
Soutěž týmů a párů: 26. – 27.10.

Časový program:
21.10.

22.10

23.10.

24.10

25.10.

26.10

27.10

Příjezd
Klasifikace
Trénink, kontrola vybavení
Zahájení turnaje
Soutěž jednotlivců
Soutěž týmů a párů
Medaile, závěrečný ceremoniál
Odjezdy
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28.10.

21.10. NEDĚLE
Z Prahy jsme odlétali v 11:50 do Frankfurtu a z Frankfurtu poté do Olbie. Cesta proběhla v pořádku a do Olbie jsme přiletěli
okolo 6 hodiny večerní. Přijeli jsme do hotelu, navečeřeli se, sdělili si plán na následující den a šli si lehnout.

22.10. PONDĚLÍ
Dnes nás čekal perný den. Hned ráno kontrola vybavení, která proběhla v pořádku. Všechny míčky jsme měli dle pravidel.
Stejně tak i herní vozíky. Poté jsme měli trénink na soutěžním kurtu, který trval 2 hodiny. Využili jsme jej efektivně,
prozkoumali jsme podlahu kurtů a dojezdy míčů po dopadu. Z tréninku jsme měli dobrý pocit a to je moc důležité. Potom
následoval oběd a po obědě klasifikace Simony Blažkové a Josefa Žabky. Oba 2 byli zaklasifikováni podle plánu, Simona
BC1 a Josef do třídy BC2. Po klasifikaci nás čekal zahajovací ceremoniál. Po ceremoniálu odešel celý tým na večeři a já na
schůzku vedoucích, kde proběhlo rozlosování do základních herních skupin.

Skupiny jednotlivců BC1:
SKUPINA A

João Pinto

Au AUBERT

Diego Gilli

S. Blažková
Blazkova

Anne Walter

João Pinto
Au AUBERT
Diego Gilli
S. Blazkova
Anne Walter
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SKUPINA B

V. Kukhta

K. Curinova

G. SAHBAZ

V. DINC

V. Kukhta
K. Curinova
G. SAHBAZ
V. DINC

Skupina Josefa ŽABKY - jednotlivci BC2:
SKUPINA B

A. Valente

L. BROUILLARD

Claudia Targa

K. ORKHAN

Josef Zabka

A. Valente
L. BROUILLARD
Claudia Targa
K. ORKHAN
J. Zabka
Zítra začínáme hrát.
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23.10. ÚTERÝ
Joao PINTO POR vs Simona BLAŽKOVÁ CZE
Tiebreak – výhra Joao Pinto
Dnes hráli první zápasy Katka se Simonou. Simonu čekal jako první velmi těžký soupeř,
Portugalec Joao Pinto. Simča zahájila svůj první zápas skvěle, první směnu vyhrála 1:0.
Portugalec ovládl bohužel druhou i třetí směnu a v každé z nich skóroval 2 body. Simča
v poslední směně ukázala srdce bojovníka a dokázala vyrovnat na tie-break. Ten potom skončil
ve prospěch Portugalce.

Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE vs Vladyslav KUKHTA UKR
0:5
Katka hrála svůj první zápas turnaje s Ukrajincem Vladyslavem Kukhtou a tento zápas
s přehledem ovládla ve svůj prospěch. Soupeři v tomto zápase nedala šanci skórovat ani 1 míč.
První směnu vybojovala 1 bod, druhou 2 body, třetí a čtvrtou směnu skórovala opět po 1 bodě.
Zápas skončil celkově 5:0 pro Káťu. Gratulujeme.

Ludwig BROUILLARD FRA vs Josef ŽABKA CZE
3:4
Pepu čekal první zápas Francouz Ludwig Brouillard. Zápas to byl velmi vyrovnaný. Ludwig ovládl
první směnu výsledkem 1:0, Pepa ale bojoval a druhou směnu skóroval 3 body, třetí směnu
Pepa zvýšil na stav 4:1. Čtvrtou směnu poslal Ludwig jack do zadní části kurtu. Pepa situaci
blokoval a Ludwig dokázal skórovat pouze 2 míče. Zápas skončil výsledkem 4:3 pro pro Pepu.
Gratulujeme.

Diego GILLI ITA vs Simona BLAŽKOVÁ CZE
Tibreak – výhra Diego Gilli
Po Josefu Žabkovi hrála Simona Blažková, a to s italským hráčem Diegem Gilli. Simča první
směnu vybojovala 1:0, stejně tak jako i druhou. Byl to moc hezký vstup do zápasu. Třetí směnu
ale dorovnal Ital na 2:1 a čtvrtou skóre ještě o jeden bod zvýšil. Simča opět skončila v tiebreaku. A i tie-breaková směna byla velmi vyrovnaná, míčky byly naakumulované okolo jacka
a zhruba o 1 až 2 milimetry byl bohužel míč italského hráče. Zápas tedy skončil pro Simonu
prohrou.

Simona BLAŽKOVÁ CZE vs Aurelie AUBERT FRA
6:3
Simča tento zápas doslova rozjela a první směnu s přehledem ovládla s výsledkem 5:0.
I druhou směnu dokázala skórovat, a to 1 míček. Ve třetí směně se momentum hry
překlopilo na stranu Francie a Aurelie dokázala uhájit pro sebe 1 bod. Čtvrtou směnu
Simča dostatečně blokovala a Aurelie skórovala 3 body. Tímto zápasem Simča
vybojovala své první vítězství na mezinárodní scéně. Gratulujeme.
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Abilio VALENTA POR vs Josef ŽABKA CZE
7:2
Pepa byl ze zápasu s favoritem soutěže (asi jako každý hráč) malinko nervózní. Abilio ukázal
převahu hned v první směně, kterou ovládl 2:0. I druhou směnu se Abiliovi vedlo a dal Pepovi
5 bodů. Třetí a čtvrtou směnu se ale momentum hry otočilo na Pepovu stranu a dokázal
Portugalci ukázat, že i on umí hrát dobře. Druhou i třetí směnu Pepa skóroval po jednom
bodě a zápas tak skončil 7:2.

24.10. STŘEDA
Gokhan SAHBAZ TUR vs Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE
0 : 10
Kačka tento zápas ovládla opravdu s naprostým přehledem. Soupeři nedala šanci. Po
směnách dokázala skórovat 3, 2, 2, 3 a zápas s celkovým výsledkem vyhrála rovných
10:0. Gratulujeme.

Vedat DINC TUR vs Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE
Turecký hráč nepřišel do callroomu. Zápas skončil nejvyšším skórem ve skupině 10:0 pro Katku. Gratulujeme.

Karimov ORKHAN AZE vs Josef ŽABKA CZE
Tie-break – výhra Josef ŽABKA
V první směně se Pepovi příliš nedařilo a míjel. Karimov situace využil a dokázal skórovat 3
body. I ve druhé směně azerbajdžánský hráč dokázal uhájit 1 bod. Ve třetí směně ale Pepa
situaci obrátil a Karimovy vrátil 3 body. Ve čtvrté potom dorovnal na tie-break, který dokázal
vybojovat. Gratulujeme.

Simona BLAŽKOVÁ CZE vs Anne WALTER GER
4:2
Tento zápas měla Simča v prvních dvou směnách trošičku té sportovní smůly. Anne obě dvě
první směny dokázala skórovat 1 bod, ovšem neznamená to, že by Simona nehrála lépe. To že
lepší hráčka než Anne dokázala ve třetí směně, kdy výsledkově zápas otočila na 3:2. Čtvrtou
směnu zvládla Simča s přehledem a uhrála 1 bod. Zápas skončil s celkovým výsledkem 4:2 pro
Simonu Blažkovou. Gratulujeme.
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Claudia TARGA ITA vs Josef Žabka CZE
5:2
Pepa do zápasu ideálně nevstoupil, hned první směnu nechal Italku skórovat 3 body.
Druhou a třetí směnu ale dokázal uhájit v každé směně 1 bod, za stavu 3:2 vstupoval
do třetí směny, která bohužel skončila ve prospěch Claudie, která skórovala 2 body.
Celkový stav zápasu tak byl 5:2 pro Italku.

Zhodnocení:
Tímto byly základní herní skupiny odehrány. Simona Blažková měla v základní skupině bilanci 2 výhry a 2 prohry v tiebreaku. Tento stav bohužel nestačil na postup ze základní skupiny, i když v tomto případě chyběly doslova milimetry. Při
hře byla klidná, koncentrovaná a přesná. Její výkon hodnotím velmi pozitivně. Bylo vidět, že v přípravě se držela především
nácviku dohozů, což bylo při soutěžních zápasech znát. Při hodnocení sportovního výkonu jsme jako nevýhodu oproti
ostatním shledali Simčinu fyzickou sílu, bez které nemůže míčky vyrážet na větší vzdálenost. I na tom, ale dlouhodobě
pracuje, což je velmi pozitivní. Dobrou práci odvedla i Natálija Blažková jako její sportovní asistentka. Ke sportovnímu
výkonu a krásnému 5. místu oběma gratuluji.
Josef Žabka měl ve své základní skupině bilanci 1 výhru, 1 výhru v tie-break a 2 prohry. Tímto si vybojoval postup ze
základní skupiny do čtvrtfinále. Pepa odvedl v základní skupině dobrou práci a vybojoval si postup gratuluji.
Kateřina Cuřínová svou základní skupinu s přehledem vyhrála. K tomuto výkonu moc gratuluji.
Výsledky základních skupin:
Skupina Simony BLAŽKOVÉ:

SKUPINA A

João Pinto

Aurelie AUBERT

Diego Gilli

Simona Blazkova

Anne Walter

5-1

6-5

4-4

13 - 0

2-4

4-6

4-3

2-2

3-4

João Pinto
Aurelie AUBERT

1-5

Diego Gilli

5-6

4-2

Simona Blazkova

4-4

6-4

2-2

Anne Walter

0 - 13

3-4

4-3

4-2
2-4

Skupina Kateřiny CUŘÍNOVÉ:

SKUPINA B

Vladyslav Kukhta

Vladyslav Kukhta

Katerina Curinova

Gökhan SAHBAZ

Vedat DINC

0-5

10 - 0

9-1

10 - 0

10 - 0

Katerina Curinova

5-0

Gökhan SAHBAZ

0 - 10

0 - 10

Vedat DINC

1-9

0 - 10
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Skupina Josefa Žabky:
SKUPINA A

A. Valente

A. Valente

L.BROUILLARD
8:1

C. Targa
6:2

L.BROUILLARD

1-8

7-1

Claudia Targa

2-6

1-7

KARIMOV
ORKHAN
Josef Zabka

1-9

5-6

4-3

2-7

4-3

2-5

KARIMOV
ORKHAN
9-1

Josef Zabka

6-5

3-4

3-4

5-2

7-2

4-4
4-4

Dnes se hrálo ještě čtvrtfinále kategorie BC2. Josef Žabka měl hrát s Portugalkou Cristinou Congalves, vítězkou základní
skupiny B. Při kontrole plánovaných zápasů jsem se mylně podívala na rozpis, který nám byl zaslán organizátorem při
úvodní schůzce. Čas zápasů byl změněn a uveden správně na webové stránce. Tímto jsme zmeškali callroom na čtvrtfinále.
Stejná věc se stala na tomto turnaji i tureckému týmu ze stejného důvodu. Bylo nám to oběma upřímně líto. Tato chyba
se mi stala poprvé za 12 mezinárodních soutěží a moc doufám, že se mi už nikdy nebude opakovat. Pokud se stane chyba,
vždy by mělo nastat opatření, aby se podruhé už neopakovala. Od příštího dne jsme se tedy dohodli, že poloviční
odpovědnost za zápasové časy budou mít asistenti a sportovci. Stejný postup budeme aplikovat i na všechny ostatní
mezinárodní závody. Večer jsem také organizátory požádala, ať platný rozpis vylepí vždy stěnu v halu, aby si časy mohli
kontrolovat hráči i asistenti.
Zhodnocení:
Josef Žabka tedy skončil na Evropském poháru na 8. místě ze 17 hráčů. Pepa odehrál v divizi „jednotlivci“ na tomto turnaji
zápasy s velmi zkušenými hráči (Portugalec Abílio Valente), ale také s nováčky. Prošel si svou první zkušeností na
mezinárodní úrovni a je toho spoustu, co mu tento turnaj přinesl. Jaké změny v tréninku provést, na které hody se na něm
více zaměřit, jakou část zlepšit a jak, a to přímo v nácviku procesu hodu. Na čem začít pracovat, aby se sportovní výkon
postupně zlepšil, ať už v technické, taktické či jiné oblasti. To vše jsme si řekli. Uvědomit si a pojmenovat herní aspekty,
které nám mohou začít rozvíjet progres ve hře, je první krok k tomu, aby na nich člověk mohl začít pracovat, zlepšovat se
a tím postupně nabírat ve svém sportovním výkonu efektivitu. A k tomu nám tento turnaj pomohl velmi. Je to začátek, je
to „výkop“ prožít si na vlastní kůži v praxi vše, co je pro nás pro nás přichystané. Potom je už jen na každém z nás, jak to
využijeme a jak naložíme s prožitými zkušenostmi. O Pepově sportovním výkonu jsme si promluvili a také jsme se dohodli
na jakých pozitivních změnách u něj dále pracovat.
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25.10. ČTVRTEK
Dnes začínala hrát Katka Cuřínová své semifinálové kolo. Hráčů v soutěžní třídě BC1 se tohoto turnaje účastnilo 9. Původně
se mělo účastnit 11, ale 1 hráč těsně před turnajem onemocněl a druhý hráč byl oklasifikován do soutěžní třídy BC4. Teď
se asi divíte stejně jako my všichni. A které zemi že se to stalo? Byla to Azerbajdžán.
Vraťme se ale k semifinále Katky Cuřínové:
Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE vs Diego GILLI ITA
SEMIFINÁLE
4:1
Na rozhazování jsme měli sraz jako vždy, hodinu a půl před začátkem hry samotné.
Rozhazovaní proběhlo velmi dobře, Katka byla uvolněná a šli jí moc pěkně dohozy do
všech vzdáleností. V call-roomu také proběhlo vše bez problémů a v samotném
zápase si Katka vedla zkušeně a velmi dobře. Ital Gilli zde měl zde velkou podporu
domácího publika, ale protože tento turnaj byl jeho prvním mezinárodním turnajem,
byla na něm znát i nervozita. My jsme nezaháleli a Kačce jsme všichni moc fandili.
Výsledkem 4:1 pro Káťu jsme byli nadšení. JSME VE FINÁLE A MOC GRATULUJEME!!!

Kateřina CUŘÍNOVÁ vs Joao PINTO POR
FINÁLE
3:1
Před finálovým zápasem jsme šli na krátký rozhoz, který proběhl velmi uvolněně. Už
stačilo jen udržovat „dobrou vlnu“ a jít do call roomu. Portugalci byli moc milí a v call
roomu byla i legrace. Těsně před zápasem se už oba hráči zkoncentrovali a vyrazili na
kurt. Jak portugalský tým, tak ten náš byl připraven užít si finálový zápas hlasitým
fanděním. Portugalci měli ve finále i obě BC2 Abilia Valente a Cristinu Congalves a
v jejich týmu byla dobrá nálada. Stejně tak i v našem, měli jsme velkou radost, ať už
to „cinkne“ jakkoliv 😊. Katka byla v tomto finálovém zápase přesnější než Joao.
Podařilo se jí získat v jednotlivých směnách nad jackem dříve kontrolu než soupeři a
za to si vybojovala vítězství 3:1. Ze ZLATÉ MEDAILE MÁME V TÝMU OBROVSKOU
RADOST. Je to skutečně úžasné. Na kurtu odvedla skvělou práci i Katčina sportovní
asistentka Dominika Fuksíková. GRATULUJI OBĚMA.
Zhodnocení:
Katka Cuřínová je zkušenou hráčkou. Pro tuto soutěž jsme plánovali 2 velké změny, a to výměnu sportovního asistenta a
také změnu Katčiny strategie ve hře. Po letech spoléhání hry na dálku začala důvěřovat své hře na blízko. Obě 2 změny
byly postupně konzultované, velmi vhodně plánované a uskutečněné s rozvahou. Přinesly pozitivní výsledek v podobě
Katčině spokojenosti a zlaté medaile. Katčina dlouholetá sportovní asistentka, maminka Katky Lenka Cuřínová odvedla za
roky s Katkou moc dobrou práci. Nyní už je Katka v dalších skvělých rukou Dominiky Fuksíkové. Přemístění oblasti hry
samotné, tam kde má Katka na kurtu nejsilnější zónu svědčí o pevnější sebedůvěře ve svou hru. Je to bezpochyby velmi
pozitivní a jasný krok, kdy z oblasti „kde je soupeř nejslabší“ se hráč přesouvá do oblasti „kde je sám nejsilnější“. Velké
BRAVO Katko, jsem na Tebe moc pyšná. Moc gratuluji.
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Hra týmů BC1,2
Dnes odpoledne se začínali hrát také týmy a páry. Týmy BC1,2 byly rozdělené do skupin po 3 a to takto:
Skupina A:
Ukrajina
Francie
Česká republika
Skupina B:
Portugalsko
Itálie
Turecko

My jsme dnes hráli svůj první zápas, a to s Ukrajinou:
UKR vs CZE
První směnu byly oba týmy, i my i ukrajinský tým, trošku nervózní. Je to normální, každý chce dobře zahájit a každý chce
co nedříve dostat jacka pod svou kontrolu. Stejně jako nejlépe i celou první směnu. My jsme první směnu uhájili 1:0 pro
nás a to je vždy dobrý začátek, hráčům se z dobrého startu vždy trochu uleví. Při zápasu týmů se hraje na 6 směn a je
potřeba vydržet celý zápas na maximu své herní dovednosti. Druhou směnu jsme bohužel doťukli soupeřův míček a tak
bylo vyrovnáno. Jako trenér nehodnotím tuto chybu nijak zle, je to ta nejlepší možnost, jak navést hráče přemýšlet o
maximalizaci skóre tou nejméně rizikovou cestou prostřednictvím vlastní zkušenosti. Třetí směnu už byl ukrajinský tým
přesnější a navýšil skóre na 3:1. Teď bylo na čase se vysoustředit a zabrat. Bohužel v následující směně Ukrajina opět zvýšila
skóre o 1 bod, nepodařilo se nám přesně zahájit a soupeři jsme tak dali možnost získat nad jackem kontrolu, čehož využil
Vladyslav Kukhta z ukrajinského týmu. Ve čtvrté a páté směně už si vedení 4:1 Ukrajina pohlídala a zápas tak skončil 6:1
pro soupeře.
Hodnocení zápasu:
Během zápasu jsme udělali několik chyb, a to především v rozhodnutích a také v jasné komunikaci. Při večerní schůzce jsme
si vše popsali a pojmenovali a dohodli jsme se, že se pokusíme do následujícího zápasu s Francií změnit alespoň to, co
půjde. Tyto motivační schůzky, kde hráči reflektují svůj sportovní výkon jsme zavedli v Poznani a od hráčů je na ně velmi
dobrá zpětná vazba. Je to velice vhodně zvolená forma co nejefektivnějšího posunu do další hry. Bavíme se především o
takových elementech hry, které jdou skutečně zlepšit do dalšího dne. Hráčům se tak vyostřuje pohled na jednotlivé aspekty
hry a při následujícím zápase se na ně zaměřují.

26.10. PÁTEK
Česká republika vs FRANCIE
Dnes nás čekal zápas s francouzským týmem. Věděli jsme, že pokud chceme mít šanci na postup, musíme vyhrát, nejlépe
s co nejvyšším skórem.
Rozhazování nám šlo moc dobře a call room proběhl také uvolněně a dobře. Věděli jsme, že nemáme co ztratit a hráli jsme
opravdu soustředěně. Hned první směnu jsme dokázali skórovat 1 bod. Druhou jsme navýšili a třetí směnu přidali dokonce
body 2. Za stavu 4:0 se nám hrálo o moc pohodlněji. Francouzi zkusili čtvrtou směnu hru na dálku a ta se jim vyplatila.
Vybojovali pro sebe 2 body. Pátou směnu jsme si ale opět 2 body uhájili pro sebe. Do šesté směny se šlo za stavu 6:1.
Ludwig Brouillaird z Francie opět poslal jacka zhruba 50 cm před zadní autovou čáru. Úkol byl nyní jasný, dostat se co
nejblíži k bílému míči z dobrého úhlu a čekat až se soupeř vyhází. Tuto poslední směnu nakonec dokázali Francouzi získat
1 bod. Celkový stav zápasu byl tedy nakonec 6:3. Gratuluji českému týmu 😊.
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Hodnocení:
Na zápas jsme byli soustředění, byli jsme přesnější a jacka jsme dokázali ve směnách dostat převážně rychleji než soupeř,
pod svoji kontrolu. Komunikace byla jasnější než při včerejším zápasu s Ukrajinou. Jako trenér hodnotím velmi pozitivně
rozdíl právě v komunikaci a z „technického“ hlediska větší přesnost. Velmi dobrá byla také stabilita herní dovednosti v pěti
prvních směnách.

Tímto zápasem s Francií jsme odehráli svoji základní skupinu. Hned po obědě jsme se šli dívat na poslední zápas našich
soupeřů ze základní skupiny - Francie a Ukrajiny. Nyní už jsme svoje odehráli a mohli si jen přát ať zápas obou našich rivalů
dopadne tak, abychom postupovali. Kdyby vyhrála Ukrajina, Francie by měla 2 prohry, my jednu a Ukrajina bez prohry. Za
takové situace bychom postupovali ze skupiny jako druzí. Kdyby vyhrála Francie nad Ukrajinou, záleží na skóre. My jsme
měli skóre nyní -2, Ukrajina +5 a Francie -3. Bohužel pro nás, Francie porazila Ukrajinu 8:2 a tímto si navýšila skóre do plusu
o 6 a snížila Ukrajině skóre o stejný počet bodů – o 6. Tímto Ukrajině spadlo skóre na -1, Francii se navýšilo na +3 a my
jsme zůstali na posledním místě se skóre -2. O jeden bod nám tedy postup ze skupiny utekl. Pozitivně hodnotím progres
mezi našimi dvěma zápasy. O elementech hry, které musíme vylepšit jsme hodně mluvili. Je to především jasnější
komunikace, proces činění rozhodnutí a volby hodů.
Tímto pro nás Evropský pohár herně skončil. Celkové umístění týmů BC1/2 dopadlo takto:
1. Portugalsko
2. Francie
3. Itálie
4. Ukrajina
5. Česká republika
6. Turecko
Vítězům gratulujeme.

27.10. SOBOTA
Dnes jsme měli schůzku, na které jsme si řekli navzájem všichni své čerstvé dojmy. Byli jsme spolu takto poprvé a tak jsme
si měli hodně co říct. Za turnaj si projde člověk řadou emocí, pocitů. V reprezentačním týmu máme ústní reflexi vždy
poslední den turnaje a také písemnou zpětnou vazbu zhruba za týden po turnaji. Každý se poté snažíme vždy něco
napříště vylepšit. Je to dobrá cesta, jak se vnímat navzájem a postupně vytvořit efektivní a úspěšný tým, ve kterém
budeme všichni spokojení.
Na úspěch Katky Cuřínové jsme moc hrdí a zpívat hymnu byl moc krásný pocit. Je to pro naši zem druhá medaile tento
rok. Po bronzovém Polsku (páry BC3) je to úžasný úspěch. Máme velikou radost.
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Cesta domů proběhla v pořádku. Přestupovali jsme ve Frankfurtu a zhruba o půlnoci jsme v pořádku přistáli v Praze a
všichni dorazili v pořádku do svým domovů.
Michaela Řiháčková
vedoucí RTB
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