ZPRÁVA O SITUACI V SYNCHRONIZOVANÉM BRUSLENÍ V RÁMCI ČKS
Týmů je v současné době 22,
jeden - Adult Ice Chicas - figuruje jenom v určité soutěži a to vzhledem k věku členek týmu.
Jsou to mladé závodnice, schopné, měly by být v aktivnějším pojetí sportu než kategorie
dospělých, která je původně určena rekreačním bruslařům.
Potíž je, že v Praze došlo na jednom kluzišti k rozdělení do různých týmů a špička se
rozmělnila mimo náš první tým - Olympii - který je sice nejlepší, ale mohl by být ještě trochu
výše. No, a tak o to zlepšení se teprve bojuje. Myslí se tím sjednocení bruslařek, jízda v
"unism", neboť bruslařky to nejsou k zahození.
Naše - tedy česká děvčata - nejsou patrně ochotná trénovat více, tak jak první světové týmy 26 hodin v týdnu, např. buď z časových důvodů nebo finančních. Komu to mít za zlé?
Jen potom, že se každý diví umístění na MS.
Letos, asi víš, naše skončily v juniorkách 13./19/ a v seniorkách 17./24/. Tým juniorek
Darlings je velice houževnatý, bruslaři pracovití a ambiciózní.
Celkový trend jde v obtížnosti, nasazení a choreo vynalézavosti stále vpřed. U nás je spousta
dobrých a připravených bruslařek, jenom to stoprocentní tréninkové nasazení nechtějí dát.
Možná překvapí úbytek ISU týmů, i v Evropě se spousta ISU týmů transformovala do
MIXED AGE kategorie. Znamená to, že můžou vstoupit do soutěže v menším počtu než 16 a
bez ohledu na věkové hranice. Tak přijelo do Salzburgu 23 týmů - nejvíc co v kategoriích kde
letos bylo a do Budapeště 16. Trenéři se obávají odlivu ISU týmů. Našim týmům nelze
poručit /v Praze/, neboť si děvčata vše sama hradí atd.
Např. v Praze působily letos 2 ISU senior týmy a 2 týmy dospělých - jeden tým z nich by byl
super.
Posílám přehled týmů v ČR i s kontakty na trenéry.
Něco, co se mi nelíbilo, jsem ti psala už dříve.
Nikdo z kamerového týmu nepřijel do Jihlavy na soutěž. Vím, že se to mladému tatínkovi
může stát, i když jsme předtím spolu komunikovali.
Vedoucí celé party je Evžen a ten se k tomu vůbec nijak nepostavil. Na M ČR mi neřekl ani
slovo. O té soutěži mě to vyděsilo, obvykle k nám jezdí Němci, Maďaři i Rakušané a kdyby
viděli, jak se fotografovaly výroky rozhodčích, posílaly, posílaly opravy, čekalo se na
vypočítané výsledky - v Kopřivnici atd., možná by už ztratili důvěru v naši serióznost a
nepřijeli by více. Tentokrát měli prázdniny anebo závodili jinde. Byla to náhoda.
Dále se mi nelíbil přístup trenérky z Komety, která byla poslána do Vierumaki, Finsko, na
seminář s děvčaty. Na výzvu, aby na jihlavském semináři trenérů a rozhodčích ukázaly na
ledě, co tam dělaly, se dotyčná trenérka neozvala a vůbec nepřijely. Přišla obecná omluva
hlavní trenérky té určité sekce USK, K. Palkoskové, že se nikdo nedostaví, no, prostě
trénovaly a nechtěly přijít v sobotu o led.
Oné výzvy se ujaly Brňačky, které absolvovaly týž seminář ve Finsku.
My v Jihlavě máme velký zájem o krasobruslení, děti navštěvují sportovní třídu společně s
hokejisty, až ten nápor a zájem budeme muset kvantitativně korigovat. Organizovali jsme dvě
soutěže, ostatní oddíly to finančně nezvládají, a tak máme českých soutěží málo, zahraniční
jsou potom o výdajích a výdajích.... Soutěž synchro je delší než sólo závody, neboť se
poskytuje až 20 min. trénink jednotlivým týmům. 10 min. kategoriím s jednou jízdou
a 20 min. kategoriím s dvěma programy.

Trénovala jsem tým Starlets s většími ambicemi, jednou jsme prohrály kvalifikaci o MSJ o
0,26 a poté už chtěly děvčata na "podium", což se nám v Mixed Age kategorii několikrát v
cizině podařilo. Teď se rozcházejí na VŠ, a tak možná posílí jiné týmy.
Letos k nám dojížděly 4 Brňačky, chtěly s námi mermomocí bruslit, VŠ studentky
a každý víkend přespávaly v šatně!!!!!!!!!!!!!! I tak má někdo krasobruslení rád.
V červnu máme naplánovaný víkendový kemp, máme pozvané i jiné trenéry a začínající
synchro závodnice z Vídně.
Budu školit i naše starší závodnice na lektory bruslení. Je to prostě hektika, ale krásná.
Věra Paulusová

