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V Liberci 5. 3. 2020 

Zpráva z výjezdu: K1 Premier League Salzburg (AUT)  

Prestižní soutěž ze série K1 Premier League, jedna z nominačních akcí na Olympijské hry v Tokiu, 
se uskutečnila 28. 2. až 1. 3. 2020 v rakouském Salzburgu. Soutěže se zúčastnilo 651 závodníků 
88 zemí světa. 

Světové ligy K1 Premier League má možnost se zúčastnit první stovka aktuálního světového 
žebříčku WKF ve své kategorii. Za Českou republiku to byli tito závodníci: Zuzana Augustinová 
(kata ženy), Adriana Crhonková (kumite ženy do 50kg), Tomáš Hermann (kumite muži nad 84kg), 
Veronika Mišková (kata ženy), Aneta Růžičková (kumite ženy do 68kg) a Lucie Veithová (kumite 
ženy do 61kg). 

Trenérský tým na akci tvořili Petr Beníšek a Miroslava Vašeková. Výjezd byl schválen Prezidiem 
ČSKe. 

Vzhledem k blízkému místu konání soutěže nebylo třeba aklimatizace a adaptačních tréninků. 
Příjezd závodníků a trenérů byl naplánován na registraci a vážení. V den soutěže dané kategorie 
proběhlo individuální rozcvičení a příprava na zápasy. 

Co do výsledků si z české výpravy nejlépe vedla Veronika Mišková, která obsadila celkové 11. 
místo z 54 startujících závodnic. V prvním kole zacvičila vysoko hodnocenou kata Papuren, kterou 
rozhodčí ohodnotili 23,94 body. V kole druhém přišla na řadu sestava Kururunfa, za kterou 
Veronika získala 23,2 body. Ve výsledkové listině byla hned za svou kolegyní „katařkou“ Zuzana 
Augustinová. Ta zacvičila kata Gankaku s bodovým ziskem 22,16, což stačilo na celkovou 27. 
pozici. 

Adriana Crhonková nastoupila hned v prvním zápase své kategorie do 50kg proti výborné 
chorvatské závodnici Jeleně Pehar. Ačkoliv vybojovala 2 body, celkový stav 4:2 hrál ve prospěch 
chorvatské závodnice. Pehar postupovala soutěží, což dávalo naděje na repasáž. Bohužel narazila 
na Egypťanku Sayed – Adriana tedy do bojů o bronz nezasáhla. V kategorii žen do 61kg 
nastoupila pod českými barvami Lucie Veithová proti Saře Elwart z Polska, kterou porazila 4:2. 
V kole druhém ovšem Lucie nestačila na Makedonku Kostovskou (0:2) a repasážové naděje 
ukončila turecká závodnice Coban Merve, která Makedonku porazila o postup do finále. Aneta 
Růžičková úspěšně bojovala ve vyšší váhové kategorii do 68kg s Angličankou Karwacinski (6:3), 
poté narazila na závodnici Wold z Nizozemska (0:5). Ani Aneta do dalších bojů nezasáhla. Jediným 
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mužským zástupcem výpravy byl Tomáš Hermann, který nastoupil v hmotnostní kategorii nad 
84kg proti belgickému závodníkovi Costovi. Přestože se v úvodu zápasu dostal do vedení, 
pozitivní skóre bohužel neudržel a musel otevřít zápas, který poté prohrál. I když zápas nedopadl 
dle našich představ, je nutno Tomášovi přiznat velký posun v kondiční přípravě. 

Děkujeme závodníkům za jejich výkony a trenérům za jejich práci. 

V rámci dlouhodobého plánu reprezentace pro tuto sportovní sezónu je v plánu příprava a 
realizace výjezdu ve dnech 13. - 15. 3. 2020 v Rabatu, Maroko. 

 

Za RR, 

Ing. Ondřej Musil (člen VV), 
 Petra Piskačová (předsedkyně RR, vedoucí úseku U21, seniorů), 

PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů), 
Ing. Richard Růžička (člen RR, vedoucí úseku kata) 

 


