ZPRÁVA 4.12.2017
Lillehammer World Cup weekend was hard for Czech Ski team. The ladies and Knop had bad days,
so bodies were not perfect on weekend. We think the training period was very good, and results will
be better after little recovery. Skiing mass start in Norway is one of the best trainings you can have
as a young athlete. Michal Novak did ok on both days. He has a good basic level of about 45-60 on
every race. This is good base for the end of january and U23 worlds. For Jan Barton it has been hard
week after Vuokatticamp and we wait for good balance when the recovery is there. Ludek Seller did
ok for second WC-race. He is ready to fight for some points in future. Also with him, the level looks
good for U23.
Víkendové závody SP v Lilehammeru byly pro český tým náročné. Ženy a Petr Knop měli špatné
dny, během víkendu na tom nebyli z hlediska výkonnosti ideálně. Jsme toho názoru, že přípravné
období bylo velmi dobré a po malém odpočinku budou výsledky lepší. Hromadný start v Norsku je
jeden z nejlepších tréninků, jaký může mladý sportovec absolvovat. Michal Novák si vedl dobře po
oba dva dny. V jeho možnostech je 45.-60. místo v závodech SP. To je dobré z hlediska výhledu na
konec ledna a MS U23. Pokud jde o Jana Bartoně, byl unavený po náročném kempu ve Vuokatti a
čekáme, že se srovná, až si odpočine. Luděk Šeller si vedl v druhém závodě SP dobře. Je připraven
do budoucna bojovat o body. Také pokud jde o něj, je příslib pro MS U23.

NOMINACE na SP DAVOS
9.12.2017 - Sprint volně
Karolina Grohova
Katerina Janatova
Petra Novakova
Michal Novak
Martin Jaks
Ludek Seller
Jan Barton
10.12.2017 - 10/15 km
Petra Novakova
Martin Jaks
Michal Novak
Petr Knop
Adam Fellner
Jaks will be back after sickness. He is skiing the sprint cause we need his ranking for olympic places.
Petra Novakova will start the world cup season and she had good sprint in Santa Caterina last
weekend.
Martin Jakš se vrací po nemoci. Pojede sprint, protože jeho umístění potřebujeme kvůli kvótám na
ZOH. Petra Nováková odjede na svůj první závod SP, dobře závodila ve sprintu na víkendových
závodech FIS v Santa Caterině.
Ilkka Jarva
Šéftrenér RD-A

