
Vyhodnotenie Majstrovstvá sveta do 17 rokov   konané 12. –  16. júla 2017 Nairobi  

 

Deň 1. Streda 17:30 hod 

Danáč Daniel   AK  Stavbár Nitra                  Tréner: Gašaj Miloš 

Disciplína 
 

PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v 
rozbehu 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

Hod kladivom 67,21 20.05.2017 
Ostrava 

B - - - 
 

- . - 

Priebeh pretekov, hodnotenie: 
Prvý súťažný deň. Prvá „A“  9 členná skupina mala začiatok kvalifikácie o 17.30 hod.  Po kvalitnom rozcvičení a dvoch rozcvičovacích pokusoch v súťažnom kruhu pre 
každého účastníka sa súťaž začala s miernym oneskorením. Takmer súčasne so začiatkom súťaže  sa začali spúšťať z oblohy prvé kvapky dažďa. Prví dvaja pretekári sa 
s mokrým kruhom v prvých pokusoch nevedeli vysporiadať a zapísali dva nevydarené pokusy. Dážď sa zmenil na búrku, vrchník preteky prerušil, preteky po hodinovej 
prestávke boli zrušené s tým, že všetci osemnásti pretekári budú súťažiť v piatkovom finále. Škoda pre Daniela, ktorý podľa vlastného vyjadrenia nemá problém s technikou 
v mokrom kruhu. Dážď by bol teda pre neho výhodou. Škoda, ale je potrebné sa sústrediť na piatkové finále. 
 
 

Deň 3. piatok 16.30 hod 

Danáč Daniel   AK  Stavbár Nitra                  Tréner: Gašaj Miloš 

Disciplína 
 

PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v 
rozbehu 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

Hod kladivom 67,21 20.05.2017 
Ostrava 

B 68,09 18 - 
 

- 5. 6. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: 
Tentokrát síce pod mrakom, ale bez dažďa. Rozcvičenie, prvá zvolávatelňa, druhá, osemnásť pretekárov skúša kvalitu suchého kruhu na hlavnom nairobskom štadióne. 
Danielovi jeden z pokusov zaletí výrazne za OR k 70 m hranici. Vyzerá to nádejne. Skúsený šéf ŠTK SAZ-u  a vedúci výpravy Robert Mittermayer  prozreteľne na tribúne 
pripravuje zápis písaný „v ruke“. Priebeh súťaže sme mali  on-line na papieri - rýchlejšie ako oficiálna tabuľa na štadióne i na stránke IAAF.  
 Súťažné pokusy.  Dano ako 11.  v poradí osemnástych štartujúcich.  Nervozitu vidno takmer na všetkých pretekároch. I Daniel po dvoch otáčkach prerušuje pokus, čo 
pravidlá dovoľujú a upokojuje neisté nohy. Druhé roztočenie a kladivo po  otočkách letí pomerne ďaleko   63,66 m. Spokojnosť.  Je zaknihovaný výkon. V záverečnej otočke 
noha zavadila o nohu. Z toho vyplývajúce horšie odhodové postavenie, ale kladivo dopadlo do výseče.  Po prvej sérií pokusov je Dano na 8. mieste. Šiesti pretekári   za 
menom po prvých pokusoch majú uvedené x.  
 
Druhá séria pokusov. S istotou platného pokusu sa Daniel v druhom zlepšil na 66,74m. Po 2. sérií figuruje Daniel na 6. mieste. Vyzerá to veľmi nádejne. Začíname veriť 
v prvú osmičku.  
V tretej sérií Dano vyrovnáva svoje osobné maximum a posúva sa na  neuveriteľne  6. miesto  v priebežnom poradí. Dvanásty v poradí nastupuje na pokus  Nemec  Oliver 
Tomann s OR 71,56m. Kladivo po kŕčovitom úvode pokusu skončilo v ochrannej sieti. ( 110 kg vážiaci pretekár po skončení pretekov na tribúne hodinu plakal v kruhu svojich 
nemeckých súkmeňovcov ako malý  chlapec...) Po prvom Nemcovi do kruhu vstupuje druhý nemecký účastník Raphael Winkellvoss(OR 72,14m). Tomu pokus vyšiel a posúva 
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Dana v priebežnom poradí na 7. miesto. V sérií ako štrnásty hádže Ind  Nitesh Poonia s osobákom 69,76m.  Kladivo mu pristálo v tretej sérií vo vzdialenosti  65,78m. To nám 
hralo do karát. Je to slabší výkon ako 67,21m. Pre nás stále finálové miesto. Číňan Qi Wang s kráľovským menom i PB( 75,31m) má v súťaži hodené 66,20 m, v druhej sérií. 
Nastupuje do kruhu s odhodlaním svoju výkonnosť potvrdiť. Prílišná snaha mu zviazala ruky i nohy a nakoniec bolo z toho x v zápise. A pre nás stále 7. miesto. A istota 
finále, pretože z trojice pretekárov končiacich tretiu sériu sú dvaja pred našim zástupcom v tejto súťaži. Rumun Vladut Gabriel Caus sa v tretej sérií zlepšil na 68,89m. Teda 
Dano po troch pokusoch uzatváral finálovú osmičku, čo bola obrovská radosť. 
V štvrtej sérií Dano zapísal jediné x. Piaty pokus bol taktiež celý rozhádzaný - 64,20m. Šiesta séria. Koncentrácia na techniku priniesla ovocie i radosť do Nitry: 68,09m a PB. 
Celkové šieste miesto na svete v dorasteneckej kategórií je veľký úspech. Opäť sa potvrdzuje, ako je dôležité posúvať svoje maximá v správnom čase, čo sa Danielovi a jeho 
trénerovi Gašajovi  na tomto podujatí vydarilo. 
 

Deň 4.   Sobota 9:35 hod 

Kováč Daniel   ŠK ŠOG Nitra                    Tréner:  Mečiar Peter 

Disciplína 
 

PB pred MS 
17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na MS 
17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v 
rozbehu 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

Chôdza 10 000 m 46:05 21.05.2017 
Poděbrady 

A SAZ DQ 32 -  . - 

 

Deň 4.   Sobota 9:35 hod 

 Kubiš Ľubomír   AK  Spartak Dubnica nad Váhom                  Tréner: Medera Zdenko 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný výkon 

Dosiahnutý Limit Výkon na MS 17 
 

Počet pretekárov na MS v disciplíne Umiestnenie 
v rozbehu 

Poradie v redukovanom európskom poradí Celkové umiestnenie 
 

Chôdza 10 000 m 45:51 09.04.2017 
Poděbrady 

B SAZ 47:03,32 32 - 8. 21. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: 
Na MS do 17 rokov splnili limity dvaja chodci Daniel Kováč  a Ľubomír Kubiš .Obaja vekom prvý rok dorastenci. Z 32 chodcov boli pred  štartom tabuľkovo na  26. resp. 27. 
mieste Pretekov sa zúčastnilo iba 9 Európanov a 9 chodcov ročníka 2001. Dano Kováč  bol druhý najmladší v štartovom poli. 
 Chlapci od začiatku nasadili rozumné tempo primerané ich možnostiam a začínali opatrnejšie z 31. miesta a postupne sa prepracovávali dopredu. Počas celých 
pretekov  spolupracovali a až na 8 km sa Dano od Ľuba odpútal a do cieľa dokráčal na 20. mieste v čase 46:55. Na 22.mieste prišiel Ľubo v čase 47:05. Za pozitívum 
pokladám, že ani jeden z chlapcov nedostal počas pretekov návrh na vylúčenie. Vzhľadom na podmienky nadmorskej výšky 1800m a krátkemu času na aklimatizáciu 
(pretekalo sa 5. deň po príchode) obaja podali veľmi dobré výkony, ktoré boli len minútu za ich osobnými rekordmi.  Porazili viacerých chlapcov hlavne z Európy ktorých 
osobné rekordy boli o 1,5 min lepšie ako našich. 
Desať minút po dôjdení do cieľa sa v oficiálnych výsledkoch objavil  Dano ako diskvalifikovaný čo bol pre nás šok pretože na trati nemal ani jeden návrh na vylúčenie. Aj v 
oficiálnom reporte figuroval jeho výkon avšak za ním poznámka DQ. V TIC nám oznámili, že bol diskvalifikovaný pretože pár metrov po  štarte ( Dano štartoval vo 
vrchnejšom rade) v oblúku,  pri tlačenici stupil dva  krát na čiaru. Proti tomuto vylúčeniu sme podali  oficiálny protest, ale nebol uznaný. Samozrejme, že je to ponaučenie aj 
do budúcnosti aj pre ostatných chodcov..... Danovi  však nemôžem nič vyčítať pretože nato, že robí chôdzu jeden rok podal dobrý výkon a ukázal svoj potenciál do 
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budúcnosti. Keďže obaja sú ročník 2001 majú veľkú šancu na popredné umiestnenie na ME do 17 rokov v budúcom roku. 
Hodnotil Peter Mečiar. 

Celkové zhodnotenie Majstrovstiev sveta do 17 rokov. 

Šesť Slovákov  dokázalo v priebehu sezóny pokoriť veľmi tvrdé účastnícke limity  oprávňujúce k účasti na MS 2017. Rodičia troch pretekárov s účasťou svojich neplnoletých 

detí s účasťou súhlasili. Po zvážení bezpečnostných rizík vyplývajúcich z blížiacich sa volieb v Keni a sa vedenie SAZ rozhodlo plánovaného výjazdu zúčastniť. I na slovenské 

pomery nakoniec cestovala malá 6 členná výprava. 

Obavy s bezpečnostnej situácie pred voľbami v Keni sa nenaplnili. Preteky prebehli za prísnych bezpečnostných  podmienok bez rušivých vplyvov. 

 Výprava po presune cez Dubaj docestovala do Nairobi v plánovanom čase. Z letiska presun autobusom do univerzitného kampusu trval hodinu. Ubytovanie 

v jednopostelových izbách internátneho typu so spoločným sociálnym zariadením na chodbe.  Stravovane v areáli v spoločnej jedálni na nadštandartnej úrovni. Hlavný 

štadión vzdialený od ubytovania autobusom asi 20 minút jazdy. V každom autobuse ozbrojený doprovod. Hlavný štadión s kapacitou 60 000 tisíc divákov. V záverečnom dni 

majstrovstiev naplnený. Bolo veľkým zážitkom vidieť tento počet divákov povzbudzovať  kenských bežcov vo finálových disciplínach kedy títo obsadzovali prvé miesta. 15 

minútová eufória hľadiska , tanec a ďakovanie za výkon a zážitok z pretekov. Všetko za hluku podobnom tryskovému lietadlu. 

Naši pretekári príjemne prekvapili. Daniel Danáč po dlhej dobe v tejto vekovej kategórií vo finále, keď  do súťaže vstupoval na 16. mieste svedčí o veľmi dobre načasovanej 

forme. Posunutie v porovnaní s tabuľkovým postavením zaznamenal i Ľubo Kubiš. Obdobne by preteky dopadli i pre Daniela Kováča, nebyť jeho prílišnej neskúsenosti 

s takýmto druhom pretekov. 

Krajiny, ktoré sa rozhodli nevyslať svoje tímy na toto vrcholné svetové podujatie ochudobnili svojich pretekárov o nie len skúsenosti ale o vysoko emotívne zážitky spojené 

s týmto podujatím. Keňa dokázala, že je schopná poriadať podujatia podobného typu. Zaujímavé bolo sledovať  beh na 400m dievčat, kde sa majsterkou sveta stala  Barbara 

Malíková zo susednej ČR.  Podľa slov osobnej trénerky je produktom detskej atletiky v Čechách. Veríme, podobné ovocie prinesie projekt DA i na Slovensku. 

 V Považskej Bystrici 19.7.2017                                                                                                            Reprezentačný tréner mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík 
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