17. října 2019, Petr Barnat

Nejmladší účastníci vytřeli mnoha starším
párům zrak
V sobotu 12. října 2019 se konala ve španělském Bilbau soutěž WDSF World DanceSport
Championship Under 21 Standard. Oba dva původně nominované páry Tomáš Přikryl –
Sanela Los Chovancová a Jan Metlický – Ela Kasalová se omluvily, a tak padla volba na čerstvé
mládežníky, pár Oliver Los Chovanec – Eliška Plachá. Ten obsadil v konkurenci 67 párů
32. místo.
Oliver s Eliškou vyrazili do Španělska se svým
trenérem Jiřím Pohlodkem s poměrně velkým
časovým předstihem, protože se účastnili i páteční
soutěže světového tanečního okruhu své věkové
kategorie WDSF Open Youth Standard, kde skončili
13.
I v jejich případě jsme byli samozřejmě zvědaví, jaké
ze svého účasti na světovém šampionátu mají pocity.
„Před odletem do Bilbao jsme říkali, že od MS U21
nemáme žádné očekávání. Tančíme spolu krátce, a
proto svou pozici mezi ostatními páry zatím jenom
testujeme. Byli jsme nejmladší startující vůbec a v
konkurenci starších a tanečně vyzrálých páru jsme si
od toho nic moc neslibovali. A i když jsme všichni měli
pocit, že se nám první kolo docela povedlo, v přímý
postup jsme nedoufali. Nakonec jsme mezi 36 páry,
které do druhého kola postoupily, byli přímo a
nemuseli do opravného kola. Do opravného kola spadli
loňští finalisté mistrovství světa mládeže a jiné
výborné páry, takže jsme byli z postupu nadšeni“,
radovali se dílčího úspěchu Oliver s Eliškou. „Další
kolo jsme pak tančili v absolutní euforii, nakonec jsme
skóre po prvním kole ještě o něco vylepšili a skončili na
32. místě. Pro oba dva je to jeden z největších úspěchů
dosavadní taneční kariéry a máme z něho obrovskou
radost.“
Závěrem jsme se Olivera s Eliškou zeptali na nejbližší plány. „Teď plánujeme vylepšit naši
pozici ve světovém řebříčku a chceme se dobře připravit na nadcházející mistrovství republiky.“
Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme k výkonu i výsledku a přejeme spoustu další radosti
z tance.

