
 

Správa vedúceho delegácie. 

ME v modernej gymnastike -  Guadalajara, 29.5.-4.6.2018 

Výprava: Silvia Rohlíčková -vedúca výpravy 
  Tatiana Motolíková -trénerka 
  Ľubov Kilianová  -trénerka 
  Petra Horváthová    - juniorská pretekárka  
  Ingrid Valková  - juniorská pretekárka  
 
Doprava: Letecky Viedeň-Madrid. Z Madridu autobusom do Guadalajary. Hotel bol cca 15 
minút autobusom od haly. 
 
Ubytovanie a strava:  Ubytovanie hodnotím priemerne, no čisto. Objednali sme celej 
výprave raňajky a večeru, čo bolo vyhovujúce. Obedy sme riešili v reštaurácii v okolí haly či hotela 
alebo priamo v športovej hale v bufete.  
 
Naša delegátka bola veľmi ochotná, stále nám poskytovala informácie a na 100% nám pomáhala 
v čom bolo treba. Všetko sme vždy na čas vedeli a obdržali. 
 
Veľmi znepokojujúcim bolo pre všetky delegácie, nepredložená štartová listina na 2.deň súťaže. 
Vzhľadom k novinke, že štartovka na 2.deň sa mala robiť podľa výsledkov z prvého dňa. Aj napriek 
tomu, že sme mali rozlosovanie v číslach, nebolo ľahké si to vypočítať, nakoľko výsledky boli 
zmiešane aj so štátmi, ktoré mali dievčatá v tímoch a tie bolo treba vynechať... Štartovku nám 
Smart Scoring System poslal mailom v noci pred štartom o 0,44hod! 
 
Hodnotenie výkonov:   
 
Obidve juniorky nastúpili v prvý deň súťaže v zostave s obručou veľmi neisto. Na ich výkone bolo 
vidieť, že sú nováčikmi na Majstrovstvách. Obidvom obruč padla a Ingrid dokonca vymenila náčinie. 
Veľmi však potešilo, že na druhú zostavu s loptou sa obe vzchopili a zabojovali, čím si povýšili aj 
bodové hodnotenia. 
Na druhý deň predviedli zostavy so stuhami veľmi dobre, no druhé zostavy s kužeľmi sa nezaobišli 
bez pádov náčinia. Myslím, že dievčatá už boli unavené, čo sa prenieslo v posledných zostavách. 
Som rada, že aj bez rozhodkyne nám rozhodcovský zbor dal známky presne podľa predvedených 
výkonov, nebolo cítiť na známkach, že nemáme rozhodkyňu.  
Pozitívnou správou je, že v skupine, v ktorej dievčatá boli zaradené a súťažili (aj napr. s Češkami) 
boli jednoznačne líderkami. 



Celkovo zo 40 štátov a 73 gymnastiek sa naše juniorky umiestnili: 
 
Petra Horváthová: 
Obruč  53.miesto 11,700 (D-5,6/E- 6,1) 
Lopta  48.miesto 12,300 (D-6,9/E-5,4) 
Kužele  45.miesto 11,950 (D-6,55/E-5,4) 
Stuha  46.miesto 11,550 (D-6,75/E-4,8) 
 
Ingrid Valková: 
Obruč  65.miesto   9,400 (D-4.5 /E-5,2/-0,3) 
Lopta  49.miesto 12,150 (D-6,4/E-5,8/-0,05) 
Kužele  53.miesto 11,150 (D-5,95/E-5,2) 
Stuha  51.miesto 11,250 (D-5,85/E-5,4) 
   

Silvia Rohlíčková 


