Gabriela Capová
25 let, členka lyžařského Reprezentačního A-týmu žen ČR v alpských disciplínách

Realizační tým:
manažer, hlavní sponzor a osobní trenér:
lyžařský trenér:
asistent trenéra:
koordinátor kondiční přípravy a měření:
kondiční trenér:
osobní trenér pro fitness:
fyzioterapeuti:
Materiál a vybavení:
Oblečení:
lyže, boty:
hole, rukavice a chrániče:
helma, brýle:

Ing. Ivan Cap (ivan.cap@seznam.cz)
Boštjan Božič (Slovinsko)
Daniel Cap
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Bc. Mgr. Dalibor Pudich
Maja Krpan Božič (Slovinsko)
Bc. Lucie Capová, Bc. Kristýna Zděblová

DonQuiet
Augment, Lange
Leki
POC

Sportovní agentura: RIMGO s.r.o. (Gabriela Capová je smluvní závodnicí této
společnosti, která ji zastupuje v plném rozsahu)
Sponzoři týmu:

RIMGO s.r.o. (Divize – Středisko vrcholového sportu)
Moravskoslezský kraj

SKI Team:

SKI Team Ostrava, z.s.

je členkou OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Nejdůležitější výsledky v sezóně 2018/19
Mistrovství světa - (v TOP 30):
Race date

Place

Nation

Category

Discipline

Position

16-02-2019

Are

SWE

FIS World Ski Championships

Slalom

21

12-02-2019

Are

SWE

FIS World Ski Championships

Týmová soutěž

9

FIS Points
37.42

Světový pohár - jen bodovaná umístění (v TOP 30): celkem 33 bodů a 40. místo ve SL.
Race date

Place

09-03-2019

Špindlerův mlýn

02-02-2019
25-11-2018

Nation

Category

Discipline

Position

WC Points

CZE

World Cup

Slalom

15

16

Maribor

SLO

World Cup

Slalom

26

5

Killington

USA

World Cup

Slalom

19

12

Evropský pohár - jen bodovaná umístění (v TOP 30): celkem 420 bodů a ve SL 2. místo.
Race date

Place

Nation

Category

Discipline

Position

FIS Points

17-03-2019

Folgaria

ITA

European Cup

Slalom

13

20.02

03-03-2019

Jasná

SVK

European Cup

Slalom

8

16.74

02-03-2019

Jasná

SVK

European Cup

Giant Slalom

9

15.31

05-02-2019

Obdach

AUT

European Cup

Slalom

1

6.00

04-02-2019

Obdach

AUT

European Cup

Slalom

2

7.64

25-01-2019

Melchsee Frutt

SUI

European Cup

Slalom

18

25.22

24-02-2019

Melchsee Frutt

SUI

European Cup

Slalom

10

9.85

22-01-2019

Zinal

SUI

European Cup

Giant Slalom

28

26.44

21-01-2019

Zinal

SUI

European Cup

Giant Slalom

25

32.34

13-12-2018

Andalo Paganella

ITA

European Cup

Giant Slalom

9

28.59

4-12-2018

Trysill

NOR

European Cup

Slalom

4

7.65

3-12-2018

Trysill

NOR

European Cup

Slalom

8

12.84

Východoasijský pohár - FAR EAST CUP (v TOP 3):
Race date

Place

Nation

Category

Discipline

25-03-2019

Yuzhno-Sakhalinsk

RUS

Far East Cup

Slalom

Position
2

FIS Points
12.71

Komentář k výsledkům:
Mistrovství světa

-

Startovala úspěšně na ZMS v Are ve Švédsku, kde v týmové soutěži se umístila na 9. místě a ve slalomu se
umístila v první třicítce (21. místo), když ve druhém kole dokonce útočila na první desítku.

Na mistrovství světa v alpských disciplínách startovala již potřetí za sebou:
2015 – Vail/Beaver Creek (USA) nejlépe 55. místo v GS
2017 – St. Moritz (SUI) nejlépe 33. místo ve SL
2019 – Are (SVE) nejlépe 21. místo ve SL

Světový pohár: celkem v kariéře 29 startů (poprvé v lednu 2015)
-

V letošní sezóně 2018/19 dokonce 3x bodovala ve WC (Světovém poháru – viz tabulka výše) a získala své
osobní maximum 33 bodů a dvě a je tak jednoznačně dle WSL druhou nejlepší alpskou lyžařkou v ČR (za
Ester Ledeckou).
(Pro připomenutí: v loňské sezóně byla ve WC ve SL se 12 body celkově 50.)

-

V této sezóně zajela Gabka nejlepší umístění v dosavadní kariéře – 15. místo! (Špindlerův Mlýn 9. 3 .2019)

-

Poprvé startovala se startovním číslem do 30 (Courchevel FRA 22. prosince 2018 s číslem 27).

-

Poprvé si vyzkoušela v cíli druhého kola sedadlo pro průběžně vedoucí závodnici (Maribor SLO 2. 2. 2019).

Evropský pohár (celkem 54 startů) a FEC
-

V EC (Evropském poháru) se jako historicky nejúspěšnější česká lyžařka dostala v celkovém hodnocení na
stupně vítězů, když skončila ve slalomu na fantastickém celkovém 2. místě s 353 body! (A to před poslední
jízdou celkově vedla.)

-

V EC (Evropském poháru) získala celkově (společně s GS) 420 bodů a umístila se tak na skvělém 11. místě.
(Pro připomenutí: v loňské sezóně byla v EC s 96 body celkově 76.)

-

V EC poprvé v kariéře vyhrála závod EC (Obdach AUS – slalom 5.2.2019).

-

V kontinentálních pohárech letošní sezóny se celkem umístila 6x v TOP8 (5x v EC a 1x v Far East Cup viz
tabulky výše).

Celkové pořadí dle FIS-SKI.COM
-

Největší výkonnostní skok zaznamenala Gabka ve světovém žebříčku FIS, kdy si vybojovala historicky nejnižší
FIS body 6.82 (14. místo ve SL na světě), což jí zaručuje v nové sezóně ve WC startovní číslo velmi blízké
magické třicítky.

FIS POINTS - SLALOM
21,16
15,08

2015

2016

12,12

2017

9,46
2018

6,82
2019

(Pro připomenutí před rokem byla mezi ženami ve slalomu na 37. místě s FIS body 9,46).

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Gabriela Capová je současně i zaměstnankyní OLYMP Praha, kde se o ní lze dočíst i další informace:

https://www.olympcsmv.cz/inspirace-shiffrinovou-capova-zajela-ve-spindlu-zivotni-slalom/

09 Bře Inspirace Shiffrinovou. Capová zajela ve Špindlu životní slalom
Patnáctým místem ve slalomu před téměř deseti tisíci diváky si naše 25letá Gabriela
Capová zajela ve Svatém Petru své dosavadní maximum ve světovém poháru. Byla
nadšená. Tedy životní závod? Mám obrovskou radost, byla tam super atmosféra,
získala jsem další nové zkušenosti a zážitky před vlastním publikem. Opravdu...
ČÍST DÁLE

Moravskoslezský kraj – SPORTOVEC ROKU 2018
Mezi další úspěchy Gabky je i její ocenění zařazením mezi Sportovce roku 2018 Moravskoslezského kraje. Stalo
se tak ve sportovní kariéře Gabriely Capové poprvé a je třeba Hejtmanství MSK poděkovat, že přispěl i finančně na
její přípravu.

Portál iSport.cz a Největší výkony české zimy
Server iSport.cz ocenil její 15. místo ve WC ve Špindlerově Mlýně zařazením mezi 15-ti nejlepších výkonů letošní
zimy!

Seřadili jsme 15 NEJ výkonů české zimy: 15. Gabriela Capová
Specialistka na technické disciplíny už během sezony Světového poháru bodovala a to nejlepší si
schovala na domácí závod ve Špindlerově Mlýně. Ve slalomu skončila patnáctá, což je její zatím nejlepší
výsledek v elitním seriálu.
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-zimni-sporty/360752/seradili-jsme-15-nej-vykonu-ceske-zimy-sablikovactyrikrat-ale-i-bobiste.html

Gabriela Capová při Světovém poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně • Foto Barbora Reichová / Sport

FANKLUB GABRIELY CAPOVÉ
V letošní sezóně začal působit i nový početný Fanklub Gabriely Capové, který se neformálně
ustanovil při startu Gabky ve Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně a po oba dny se účastnil
slavnostního průvodu a pak fandil v ochozech. (A s Gabkou to i nakonec vše oslavil !)
Slavnostní průvod:

Fanklub v areálu na svahu:

Instagram a webové stránky
V letošní sezóně se naplno rozjel Gábin profil na Instagramu, prezentující zejména její lyžařskou
přípravu a závody během celé sezóny (na něm dostali hodně prostoru i všichni sponzoři,
dodavatelé lyžařského oblečení a vybavení).

a web: http://www.gabrielacapova.com/

MÉDIA O GABRIELE CAPOVÉ
V letošní sezóně vzhledem k nepřehlédnutelným výsledkům Gabky vyšlo zatím nejvíce článků
v tisku a na internetových stránkách. Namátkou alespoň malá ukázka:

nebo alespoň na ukázku např.:

LYŽOVÁNÍ
5. března 2019 • 12:52

Česká jednička ve slalomu Capová: Já a snowboard? Vůbec mě to nebere

Gabriela Capová chce při domácím závodě prorazit ve slalomu • FOTO: Reuters
Zažívá zatím nejlepší sezonu. Lyžařka Gabriela Capová (25) ze severomoravského Brušperku bude při Světovém poháru ve
Špindlerově Mlýně českou jedničkou. V elitním seriálu už v aktuálním ročníku dvakrát bodovala, v Evropském poháru
poskočila po víkendu v Jasné na celkové první místo ve slalomu. A má i historickou šanci disciplínu vyhrát jako první
česká lyžařka v novodobé éře.
O zkušeného trenéra Livia Magoniho Gabriela Capová přišla. Přesunul se ke slovenské šampionce Petře Vlhové a přivedl ji k titulu
mistryně světa. Magoni ale rodinný tým Capových ve štychu nenechal. Doporučil slovinského trenéra Boštjana Božiče, pod jehož
vedením se česká lyžařka zlepšuje. Naposledy v Jasné byla ve druhém kole obřího slalomu dokonce rychlejší než vítězná Petra
Vlhová, kterou doma na Slovensku hnaly davy nadšených fanoušků.
„Věřím, že podobně skvělá atmosféra teď bude i ve Špindlerově Mlýně,“ těší se Capová. „Připravená jsem dobře, ve slalomu se
cítím v pohodě. V obřáku je to slabší. Nemám žádná velká očekávání, ale ve slalomu bych rozhodně chtěla postoupit do druhého
kola. A pak se uvidí.“
Už jste zažila závod Světového poháru na domácí půdě?
„Jen jako divák. Byla jsem se podívat na oba svěťáky, co ve Špindlu byly. Pěkné. V roce 2011 jsme fandili Šárce, tehdy ještě
Záhrobské. A Lucce Hrstkové, ta byla od nás z Moravy. Samozřejmě jsem sledovala největší hvězdy – Tinu Mazeovou, Anju
Pärsonovou, Janicu Kosteličovou.“
Podpisy hvězd jste sbírala?
(usměje se) „Nesbírala, jen jsem se dívala a fandila. Vlastně jsem tam vůbec poprvé zažila atmosféru Světového poháru, byl to
zážitek.“
Nesnila jste už tehdy o tom, že byste se na start Světového poháru doma také ráda postavila?
„Upřímně, tehdy ani ne. Cíle a kroky v kariéře si dávám vždycky postupné. Když jeden splním, může přijít další, vyšší. Samozřejmě
se teď do Špindlu těším, ale bude to asi skoro stejné, jako každý jiný závod Světového poháru. Jenom ten kopec znám trochu lépe.“
Je to velká výhoda?
„Každý rok tam máme mistrovství České republiky (Capová je úřadující šampionkou v obřím slalomu), tak to mám naježděné.
Tréninky tam sice moc nemíváme, protože tam jezdí hlavně veřejnost, ale i tak to podle mého výhoda bude.“
Co tlak domácího prostředí? Šéf alpského úseku Ladislav Forejtek říkal, že si právě od vás slibuje v točivých disciplínách
nejvíc.
„Asi proto, že jsem letos jediná z holek, která bodovala v technických disciplínách. (usměje se) Tlak je podobný jako na jiných
závodech. Snažím se nepřipouštět si ho. Chci zajet co nejlepší jízdu, jet naplno, bodovat. Očekávání, od jiných i ta svá, se vždycky
snažím dát bokem. Nemyslet na ně. Hlavu mám nastavenou jenom na jízdu.“

Jaké podle vás budou podmínky? Co by vám případně sedělo?
„Počasí se má měnit, má i lehce zapršet. Mám pocit, že ve slalomu se mi většinou daří, když je déšť, hnusně a solí to. To mi docela
sedí. V obřáku ne. Ale povedly se mi teď i závody na pěkné pistě. Problém bych asi měla na čistém ledu, kdyby to bylo hodně
agresivní.“
Mluvila jste o postupných krocích, zvyšování cílů. Jdete nahoru?
„Jo, loni jsem ve svěťáku bodovala jednou, letos už dvakrát. V Evropském poháru jsem byla loni na bodech, letos už i na pódiu. A
ve slalomu jsem v Evropském poháru poskočila na první místo celkového pořadí. Je to zase lepší sezona než loni.“
Jaký je tedy váš další postupný krok?
„Příští rok bych se chtěla dostat stabilně do třicítky ve Světovém poháru mezi slalomářkami. Abych už měla i stabilní číslo a
zlepšovala se. V obřáku bych se ráda přiblížila druhému kolu. Není jednoduché se prosadit. Kdybych nezávodila, tak to sama
vnímám asi jako většina veřejnosti. Když jste někde třicátý, pro lidi to není žádný výsledek. Co to je za výlet, řeknou si. Z mého
pohledu a perspektivy to je ale strašně dobrý výsledek. Je za ním spousta práce, odříkání. Málokomu se povede propracovat na
třicáté místo ve světě. Nebo i do stovky. Konkurence je obrovská, hlavně v alpských zemích. Náročné je to i časově, finančně,
fyzicky. A samozřejmě psychicky. Hlavně při přechodech do vyšších kategorií. Jste zvyklý vyhrávat, a pak dostáváte strašnou sodu.
Je těžké to psychicky ustát a makat dál.“
Jak těžké je finančně zajistit sezonu?
„To zajišťuje táta. Před olympiádou mě zaměstnali na Olympu v centru, pomohli mi, ale jinak to řeší on. (Ivan Cap: „Hodně rámcově,
podle toho, jak se lítá a jaké jsou ambice, jsou výdaje na sezonu kolem dvou, tří až pěti milionů. Podle toho, jak moc se rozšíří tým.
Ze svazu máme tak 10 procent, jsem rád, že nám pomohl i Moravskoslezský kraj a přispěl na slovinského trenéra. Jsou to statisíce,
které se počítají.“)
Jak jste se dostali ke spolupráci se slovinským trenérem?
„Třetí sezonu mě vede Boštjan Božič. Nikdy holky netrénoval, dřív sám závodil, pak vedl slovinské chlapy, pak Bulhary a pak mě.
(usmívá se) Doporučil nám jej Livio Magoni, původní trenér od Tiny Mazeové, který mě a Marťu Dubovskou půl roku trénoval. Než
šel k Petře Vlhové. Když odcházel, doporučil nám právě Boštjana.“
Jaký je? Musí se krotit, když dřív trénoval jen chlapy?
(usměje se) „Je to s ním trochu náročnější, je přísný. I temperamentní. Když to nejde, tak i vybouchne. Ale myslí to se mnou dobře.
Když zvýší hlas, tak ne proto, že by byl naštvaný, ale protože ví, že jsem schopná jet lépe. Ví, že to umím, tak ho naštve, když to
neukážu. Taky mě ale umí zapojit i k zajímavým holkám na tréninku, protože má kontakty.“
Trénovala jste třeba i se Shiffrinovou?
„Ano, na svěťácích jsme s ní měli tréninky. Nebo s Peťou Vlhovou. Není to často, spíš jen na Světových pohárech a sem tam na
ledovci.“
Jaké to je s nimi trénovat? Je i tam vidět rozdíl, nebo se hvězdám blížíte?
„Jak ke kterým. Některé holky mě i na tréninku porážejí hodně a jsou jasně lepší. S některými se to dá, mají třeba podobné časy,
ale v závodě třeba těží z lepšího čísla. Zezadu se hůř útočí, trať je rozbitá, podmínky horší. I proto bych se chtěla posunout, mít
stabilní číslo třeba kolem třicítky.“
Ve Špindlerově Mlýně měla startovat i Ester Ledecká, nakonec dala přednost snowboardu. Vás prkno nebere?
„Vůbec. Zkoušela jsem ho jen na lyžáku na základce. Trochu jsem se na něm naučila, ale od té doby jsem na snowboardu nestála.
Neláká mě to. Možná je tam menší konkurence, ale netuším, za jak dlouho by se na něm dalo propracovat do špičky. Vím, že na
lyžích to trvá strašně dlouho. Pokud nejezdíte odmalička, je to velmi těžké. Musí se sejít hromada věcí – podmínky, technika,
rychlost, dynamika a ještě mít hlavu. V tenise z mečbolu ještě můžete otočit celý zápas. Ale u nás jedna chyba znamená konec.“
V kolika letech jste začala lyžovat vy?
„Naši mě postavili na lyže hned, jak to šlo. Od tří let jsem se na lyžích klouzala, v pěti mě dali do oddílu Ski Vítkovice Bílá. To je můj
mateřský kopec. Ale můj úplně první kopec prý byl Petříkov v Jeseníkách, jenže to si už vůbec nepamatuju.“
Vracíte se tam?
„Jak lítám po světě, tak skoro vůbec. Navíc si věci nechávám u trenéra v autě, má je tam komplet všechny a jezdí s nimi. Já
dorazím na závody vlakem nebo letadlem jen s příručním kufříčkem. Takže doma nemám lyže ani vybavení a jen tak si zalyžovat
nemůžu.“
Jak široký máte realizační tým?
„Táta zařizuje věci kolem financí, jinak jsem jen já a trenér Božič. I proto chceme do realizačního týmu přibrat dalšího člověka,
protože na jednoho je to strašně velký zápřah. Trenér se nezastaví od rána do noci. Staví tratě, trénuje, po nocích chystá lyže. Rádi
bychom ještě jednoho servisáka, aby se případně dalo posunout zase o krůček dál.“
Mluvila jste o tom, že lyžování je extrémně časově náročné, jak se vám ho podařilo skloubit se školou?
„Školu jsem přerušila. Zkoušela jsem studovat na báňské (technická univerzita) v Ostravě ekonomku a marketing, dostala jsem se
do druhého ročníku, bavilo mě to. Ale bylo toho moc. Spolu s lyžováním se to nedalo zvládat. Cítila jsem, že když jsem se snažila
pracovat na škole, zhoršovala jsem se v lyžování. Čas na trénink nebyl. Rozhodla jsem se, že zkusím, co ve sportu dokážu, ať si to
později nevyčítám. Školu si přece jenom můžu dodělat časem.“
Více na https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-zimni-sporty-lyzovani/359918/ceska-jednicka-ve-slalomu-capova-ja-a-snowboardvubec-me-to-nebere.html

Zpracoval: Ing. Ivan Cap (head coach týmu a manažer) – kontakt: +420 777 590 510,
e-mail: ivan.cap@seznam.cz

ČLÁNKY O GABRIELE CAPOVÉ NA INTERNETU
2019-03-25 FEC na Jižním Sachalinu druhé místo ve slalomu, které zajela i Gabriela Capová
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/jan-zabystran-si-odvazi-z-fec-na-jiznim-sachalinu-vitezstvi-a-druhe-misto-ve-slalomuktere-zajela-i-gabriela-capova
2019-03-17 Gabriela Capová skončila druhá v celkovém hodnocení slalomu Evropského poháru!
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-skoncila-druha-v-celkovem-hodnoceni-slalomu-evropskeho-poharu2019-03-17 ČT_Sport Capová skončila v Evropském poháru druhá, vedení ztratila v posledním slalomu
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/capova-skoncila-v-evropskem-poharu-druha-vedeniztratila-v-poslednim-slalomu/5c8e64a60d663b6fe8447941
2019-03-09 SP slalom Špindl životní 15. místo Capové a 23. místo Dubovské!
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/sp-slalom-spindl-zivotni-15-misto-capove-a-23-misto-dubovske2019-03-09 OLYMP Inspirace Shiffrinovou. Capová zajela ve Špindlu životní slalom
https://www.olympcsmv.cz/inspirace-shiffrinovou-capova-zajela-ve-spindlu-zivotni-slalom/
2019-03-09 ČT_Sport Shiffrinová nedala soupeřkám ve slalomu šanci, patnáctá Capová doma zajela své
maximum
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/shiffrinova-nedala-souperkam-ve-slalomu-sancipatnacta-capova-doma-zajela-sve-maximum/5c8376280d663b6fe86ae7a5
2019-03-09 ČT_Sport Chci se usadit v první třicítce, přeje si Capová, která zajela doma životní výsledek
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/chci-se-usadit-v-prvni-tricitce-preje-si-capova-kterazajela-doma-zivotni-vysledek/5c83d7a60d663b6fe87986d7
2019-03-09 iDnes Risk je zisk. Češka si v krkonošském kotli vystřihla životní slalom
https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/svetovy-pohar-alpske-lyzovani-spindleruv-mlyn-mikaela-shiffrinova-petra-vlhovaslalom.A190309_064712_lyzovani_dm
2019-03-06 ČT_Sport Capová si ve Špindlu věří na body, nechce jet se zataženou brzdou
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/capova-si-ve-spindlu-veri-na-body-nechce-jet-se-zatazenoubrzdou/5c7f8fda0d663b6fe8ca86ac
2019-03-03 Gabriela Capová se dostala do čela Evropského poháru ve slalomu
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-se-dostala-do-cela-evropskeho-poharu-ve-slalomu
2019-02-26 iDnes Ester chápu, nelze se rozkrájet. Snad zabodují jiné holky
https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/spindleruv-mlyn-svetovy-pohar-alpske-lyzovani-ladislavforejtek.A190226_142352_lyzovani_tof
2019-02-16 Capová skončila ve slalomu na MS jednadvacátá, Shiffrinová bere čtvrtý titul
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/ms-gabriela-capova-je-po-prvnim-kole-slalomu-na-22-miste
2019-02-14 MS Are GS Gabriela Capová obsadila v obřím slalomu 37. místo
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/ms-gabriela-capova-obsadila-v-obrim-slalomu-37-misto-mistryni-sveta-je-petra-vlhova
2019-02-13 Na MS začínají technické disciplíny, ve čtvrtek se jede obří slalom žen
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/na-ms-zacinaji-technicke-discipliny-ve-ctvrtek-se-jede-obri-slalom-zen
2019-02-05 Sport.cz Slalomářka Capová vyhrála před MS závod EC
https://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/clanek/1068693-slalomarka-capova-vyhrala-pred-ms-zavod-evropskeho-poharu.html
2019-02-05 Povedená generálka před MS - Capová vyhrála slalom EC
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/povedena-generalka-pred-ms-capova-vyhrala-slalom-evropskeho-poharu2019-02-05 iDnes Slalomářka Capová vyhrála před MS závod EC
https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/sjezdove-gabriela-capova-evropsky-pohar.A190205_154801_lyzovani_rou
2019-02-04 Gabriela Capová na stupních vítězů v EC
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-na-stupnich-vitezu-v-evropskem-poharu2019-02-03 MS_Deník Capová v Mariboru zazářila
https://moravskoslezsky.denik.cz/ostatni_region/capova-v-mariboru-zazarila-20190203.html
2019-02-02 Sport.cz Shiffrinová ovládla v Mariboru i slalom - Capová bodovala
https://www.sport.cz/ostatni/lyzovani/clanek/1068693-slalomarka-capova-vyhrala-pred-ms-zavod-evropskeho-poharu.html
2019-02-02 Snow_cz Diskuze o WC Maribor - Popov v sukních
https://snow.cz/tema/23346-alpine-ski-world-cup-18-19/7#post-120106
2019-02-02 Skvělá zpráva před MS - Gabriela Capová opět boduje ve WC
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/skvela-zprava-pred-ms-gabriela-capova-opet-boduje-ve-svetovem-poharu-

2019-02-02 iRozhlas Capová podruhé v sezoně bodovala - slalom v Mariboru
https://www.irozhlas.cz/sport/zimni-sporty/lyze-svetovy-pohar-slalom-maribor-gabriela-capova_1902021446_tat
2019-02-02 iDnes Slalom v Mariboru vyhrála Shiffrinová, Vlhová chybovala, Capová bodovala
https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/slalom-lyzarek-maribor.A190202_113944_lyzovani_par
2019-02-02 ČT_Sport Shiffrinová vyhrála v Mariboru i slalom, Capová jíé ale v druhém kole předčila
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/shiffrinova-vyhrala-v-mariboru-i-slalom-capova-ji-ale-vdruhem-kole-predcila/5c55967b0d663b6fe8e966bf
2019-01-31 Ledecká, Krýzl i dva nováčci - nominace na MS
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/ledecka-kryzl-i-dva-novacci-nominace-na-ms-alpskych-lyzaru-cita-deset-jmen
2018-12-18 Evropský pohár Andalo_Gabriela Capová poprvé v kariéře v TOP10 v obřím slalomu
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/evropsky-pohar-andalo-gabriela-capova-poprve-v-kariere-v-top10-v-obrim-slalomu2018-12-03 Gabriela Capová vybojovala v EC v Trysilu skvělé 8. místo
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-vybojovala-v-evropskem-poharu-v-trysilu-skvele-8-misto2018-11-26 iROZHLAS Slalom v Killingtonu opanovala Shiffrinová. Češka Capová skončila devatenáctá
https://www.irozhlas.cz/sport/zimni-sporty/lyzovani-slalom-shiffrinova_1811252020_krb
2018-11-25 Paráda! Gabriela Capová boduje 19. místem ve slalomu v Killingtonu!
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/parada-gabriela-capova-boduje-19-mistem-ve-slalomu-v-killingtonu2018-11-25 iDNES Shiffrinová dominuje slalomu, Capová v Killingtonu s kariérním maximem
https://sport.idnes.cz/slalom-lyzarek-killington-d0j-/lyzovani.aspx?c=A181125_171106_lyzovani_par
2018-11-25 iDNES - Diskuse k článku Capová v Killingtonu s kariérním maximem
https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/slalom-lyzarek-killington.A181125_171106_lyzovani_par/diskuse
2018-11-25 České_noviny Shiffinová opět vyhrála slalom v Killingtonu, Capová byla 19.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/shiffinova-opet-vyhrala-slalom-v-killingtonu-capova-byla-19-/1691475
2018-11-23 Start Gabriely Capové v Killingtonu ohrožen
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/start-gabriely-capove-v-killingtonu-ohrozen
2018-11-18 Capová s Dubovskou v Levi bez bodů, v neděli jde do akce Krýzl
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/capova-s-dubovskou-v-levi-bez-bodu-v-nedeli-jde-do-akce-kryzl
2018-11-11 Gabriela Capová a Martina Dubovská se už připravují v Levi
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-a-martina-dubovska-se-uz-pripravuji-v-levi
2018-10-27 V Soldenu vítězí Tessa Worley, Gabriela Capová neboduje
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/v-soldenu-vitezi-tessa-worley-gabriela-capova-neboduje
2018-10-26 Kopec v Soldenu na mě působí až mysticky
https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-kopec-v-soldenu-na-me-pusobi-az-mysticky

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZE ZÁVODŮ GABRIELY CAPOVÉ
9.3.2019 - WC SL ve Špindlerově Mlýně (15. místo ve SL)
Shiffrinová nedala soupeřkám ve slalomu šanci, patnáctá Capová doma zajela své maximum
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/shiffrinova-nedala-souperkam-ve-slalomu-sancipatnacta-capova-doma-zajela-sve-maximum/5c8376280d663b6fe86ae7a5
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/chci-se-usadit-v-prvni-tricitce-preje-si-capova-kterazajela-doma-zivotni-vysledek/5c83d7a60d663b6fe87986d7
(7. 3. 2019 – trénink na ČT)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12596925717-svetovy-pohar-v-alpskem-lyzovani-2018-19/219471291232043-cesko
8. 3. 2019 - 1. kolo obřího slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12596925717-svetovy-pohar-v-alpskem-lyzovani-2018-19/219471291232020-sp-spindleruv-mlyn/
9. 3. 2019 - 1. kolo slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12596925717-svetovy-pohar-v-alpskem-lyzovani-2018-19/219471291232022-sp-spindleruv-mlyn/
9. 3. 2019 - 2. kolo slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12596925717-svetovy-pohar-v-alpskem-lyzovani-2018-19/219471291232023-sp-spindleruv-mlyn/
9. 3. 2019 – zpravodajství ze slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12596925717-svetovy-pohar-v-alpskem-lyzovani-2018-19/219471291232046-sp-spindleruv-mlyn/
16.2.2019 - MS Are (21. místo ve SL)
Capová: Umístění neřeším, s druhou jízdou jsem spokojená
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/ms-v-alpskem-lyzovani/videa-z-ms-v-alpskem-lyzovani/capova-umistenineresim-s-druhou-jizdou-jsem-spokojena/5c65b9860d663b6fe8ceee9f
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/ms-v-alpskem-lyzovani/videa-z-ms-v-alpskem-lyzovani/capova-po-slalomumam-z-toho-rozporuplne-pocity/5c6849c80d663b6fe866e1be
12. 2. 2019 – záznam soutěže družstev
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607322340-ms-v-alpskem-lyzovani-2019-svedsko/219471291230009-ms-2019-svedsko/
14. 2. 2019 - 1. kolo obřího slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607322340-ms-v-alpskem-lyzovani-2019-svedsko/219471291230010-ms-2019-svedsko/
MS Are - 1. kolo slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607322340-ms-v-alpskem-lyzovani-2019-svedsko/219471291230014-ms-2019-svedsko/
MS Are - 2. kolo slalomu žen
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607322340-ms-v-alpskem-lyzovani-2019-svedsko/219471291230015-ms-2019-svedsko/
2.2.2019 - WC SL v Mariboru (26. místo ve SL)
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-alpskem-lyzovani/shiffrinova-vyhrala-v-mariboru-i-slalom-capova-ji-ale-vdruhem-kole-predcila/5c55967b0d663b6fe8e966bf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/219411018000202/titulky (21:05)

