
 

                HODNOCENÍ 

             French Open 2020 ASWS Fina v Paříži ve dnech 6. -8. 3. 2020  

 

Soutěž byla vypsaná jakožto jeden ze závodů, na kterém je možné se pokusit vyplavat limit 
pro kvalifikační závod na OH 2020 v Tokiu (duben 2020), současně pak pro případné splnění 
limitů pro MES 2020 v Budapešti (květen 2020). 

 Pokud jde o výsledky soutěže je třeba úvodem uvést, že žádné z českých účastníc se 
nepodařilo splnit pro MES 2020 (A limit odpovídá 8. místu z MES 2018, B limit 12. místu), 
tzn., že dle dosažených výsledků by se žádný pár ani sólo si nevyplavalo limit na MES. 

 Současně pak byla uvedená soutěž jedním ze závodů, na kterém bylo možné se pokusit splnit 
limit pro účast za ČR na kvalifikačním závodu na OH 2020 v Tokiu, tj. posledním závodě, na 
kterém je možné vyplavat místo v top 22 párů pro OH. Vzhledem k tomu, že již proběhly 
kvalifikace v rámci kontinentů (vždy top 2 za každý kontinent), dále pak současně 
s kvalifikovaným týmem je vždy kvalifikovaný také pár, tak se de facto jedná již o boj o pár 
posledních míst pro disciplínu páry. Dle výsledku z loňského MS a zohlednění již proběhlých 
kvalifikací, pak bylo vyhodnoceno jako poslední tabulkové „postupové“ místo pro účast na 
OH 17. místo na MS.  

Tedy pro úspěšnou kvalifikaci na OH bude nezbytné vyplavat v součtu technické a volné 
sestavy 163.5617 bodů (81,395 na technické sestavě, 82.1667 bodů na volné sestavě). Tyto 
body pak také byly navrženy jako A limit pro účast kvalifikaci na OH, jako B limit bylo 
navrženo 20. místo na MS (tedy umístění 3 místa za posledním postupovým), tento dosahuje 
bodů 158,914 (79,033 v tech sestavě, 79,8807 ve volné sestavě).  Za těmito body však 
všechny účastnící se páry z ČR zaostaly.  

 Na žádost VV ČSPS pak byl původní „B“ limit uvolněn až na 24. místo z MS v Korei 2019, 
tj.   153,81 bodů (76,6795 technická sestava a 77,1333 volná sestava). Teprve tento 
rozvolněný B limit (de facto však již C limit) se podařilo splnit páru Vendula Mazánková, 
Alžběta Dufková, které se vyplavaly v součtu 155,5393 bodů: 

VÝSLEDKY  

 Duet technický:  

12. (z 22) Alžběta Dufková, Vendula Mazánková  77.0726 
16. (z 22) Alex Lucie Hrazdirová, Karolína Klusková, Aneta Mrázková (R) 73.6876 

 Duet volný: 

11. (z 22) Alžběta Dufková, Vendula Mazánková  78.4667 bodů 
15. (z 22) Alex Lucie Hrazdirová, Karolína Klusková, Aneta Mrázková (R) 76.000 bodů 
 
 
 



Sólo technické: 

8. (z 20) Alžběta Dufková    75,9016 bodů  
9. (z 20) Vendula Mazánková 75,8280 bodů 

 
Sólo Free: 

8. (z 20) Alžběta Dufková    76,9667 bodů  
9. (z 20) Vendula Mazánková 76,3000 bodů 

 

 Je však nutno dodat, že se jedná o splněný limit pro účast na soutěži, ve které je teprve 
nezbytné vyplavat kvalifikující místo pro ČR na OH. Dle výsledků ze soutěže světového 
poháru v Paříži postupové místo na OH nadále uniká o cca 7 příček a v součtu o cca 8 bodů). 

 V rámci soutěže bych ráda vyzdvihla také výsledky druhého soutěžícího páru z ČR, jedná se 
o náš nejlepší juniorský pár, které v rámci technické sestavy vyplaval bodový limit pro účast 
na MEJ 2020 na Maltě (byť soutěžil mezi seniory), přičemž ve volné sestavě jim tento limit 
unikl o pouhých 0,6 bodů. Současně pak je evidentní, že nám nastupuje další úspěšná dvojice, 
která ještě v juniorském věku již šlape na paty seniorkám. 

S pozdravem  

Zidková Libuše  

 


