ZPRÁVA 18.12.2017
Tour de Ski selections 30.12.2017 - 7.1.2018
We will go Tour de Ski with the best possible team. Plan is to reach Alpe Cermis with six
athletes if everything goes like planned.
The skiers who ski all Tour de Ski will not be expected to come to Czech championships,
they are expected to recover and prepare for Planica or U23 or Olympics.
Men
Martin Jaks, sickness made first period difficult, but now body is healthier and plan has
changed to compete all stages
Michal Novak, we expect to continue in good level in every race, Tour de Ski is good
preparation for U23
Petr Knop, had some hard races, but shape is going up in Toblach
Ales Razym, showed ok shape in OPA-cup and Toblach, we are waiting for good all-round
skiing
Women
Petra Novakova, has showed wc-points qualities, we expect steady good work on all races
Katerina Berouskova, was 45th on classic in Toblach. With little bit more WC-routine, top
30ies should happen.
Karolina Grohova, will ski 4 first stages (both sprints), and continue to prepare for Czech
championships
Katerina Janatova, will ski 4 first stages (both sprints), and continue to prepare for Czech
championships

Nominace na Tour de Ski 30.12.2017 - 7.1.2018
Na Tour de Ski pojedeme v nejlepším možném složení. Pokud vše proběhne podle plánu,
na Alpe Cermis vystoupá 6 závodníků. Počítá se s tím, že ti, kdo odjedou celou Tour de Ski,
se nezúčastní M-ČR, odpočinou si a připraví se na SP Planica nebo MS U23 nebo ZOH.
Muži
Martin Jakš – měl obtížnou první část SP kvůli nemoci, nyní se uzdravuje, proto změna
plánu – pojede všechny etapy Tour de Ski.
Michal Novák – očekáváme, že dobrou úroveň udrží v každém závodě, Tour de Ski je dobrá
příprava pro MS U23.
Petr Knop – měl několik špatných závodů, ale v Toblachu šel s formou nahoru.
Aleš Razým – předvedl dobrou formu na závodech OPA a SP Toblach, čekáme, že celkově
bude závodit dobře.

Ženy
Petra Nováková – ukázala, že je kvalitativně schopná bodovat v závodech SP,
předpokládáme stabilní dobrou práci ve všech závodech.
Kateřina Beroušková – byla pětačtyřicátá v klasice v Toblachu. S o trochu větší praxí
v závodech SP by mohla dosáhnout na umístění v top třicítce.
Karolína Grohová – zúčastní se prvních čtyř závodů (obou sprintů) a bude pokračovat
v přípravě na M-ČR.
Kateřina Janatová – zúčastní se prvních čtyř závodů (obou sprintů) a bude pokračovat
v přípravě na M-ČR.
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