Vyhodnotenie Európskej kvalifikácie na OH mládeže EYOT 2014 – Baku- Azerbajdžan
Piatok 30.05.2014

1.deň kvalifikácie štart: 10: 00 hod.

Abbatantuono Nikoleta
ŠK ŠOG Nitra
Disciplína
PB pred EYOT Nominačný výkon
5000m chôdza
25:21

Tréner: Mečiar Peter
Splnený limit
B

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie

Poz.

27:07,50

15

-

14.

-

Priebeh pretekov, hodnotenie: Nikoleta ako náš prvý účastník podujatia nevykročila šťastnou nohou. Po problémoch v príprave zaostala za svojím sezónnym maximom o skoro 2 minúty. Tento čas stačil iba na 14
miesto. Výkon i umiestnenie bol i pre samotnú pretekárku sklamaním.
Piatok 30.05.2014 1.deň kvalifikácie štart : 10: 52 hod.
Ostrožlíková Natália
ŠK ŠOG Nitra
Disciplína
PB pred EYOT Nominačný výkon
100m
12,33 - 12,46

Trénerka: Adlerová Katarína
Splnený limit
Výkon na EYOT
C

12,29

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Umiestnenie v semifinále

Celkové umiestnenie

26

3.

-

9.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Najlepším reakčným časom v treťom rozbehu Natália v prvej časti pretekov sa ocitla v čele tretieho rozbehu. Veľmi dobre rozbehnuté preteky zvládla na výbornú i v záverečnej
časti 100m vzdialenosti. Nakoniec sme sa mohli tešiť z dosiahnutého OR. Trochu mrzí prvá nepostupová priečka. Celkové deviate miesto je v európskej konkurencií veľmi dobrou pozíciou a určite pre Natáliu
odmenou za tvrdú tréningovú prácu.
Vyjadrenie pretekárky: Osobák po dvoch rokoch na vrcholnom podujatí poteší.
Piatok 30.05.2014

1.deň kvalifikácie štart : 11:38 hod.

Pecko Tomáš AK Spartak Dubnica nad Váhom Trénerka: Opatovská Lucia
Disciplína PB pred EYOT Splnený limit Výkon na EYOT Počet pretekárov na EYOT v disciplíne
Nominačný výkon
100m
11,13
C
11,31
25

Umiestnenie v rozbehu

Umiestnenie v semifinále

Celkové umiestnenie

5.

-

22.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Štvrtý rozbeh. Druhý najlepší reakčný čas. Vietor – 0,7 m/s. Piate miesto.
Vyjadrenie pretekára: Beh uvoľnený, chýbal zášľap, slabá práca rúk. 200m pôjdem jednoznačne na „osobák“. Chcem si užiť beh s najrýchlejšími Európanmi.
Piatok 30.05.2014 1.deň kvalifikácie štart : 11:40 hod.
Butkovská Simona AO TJ Slávia STU Bratislava
Disciplína
Skok vysoký

PB pred EYOT Nominačný výkon
171

Tréner: Lendel Viliam

Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Umiestnenie v semifinále

Celkové umiestnenie

C

171

27

12.

-

22.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Mladá pretekárka, dorastenka prvým rokom sa súperiek nezľakla a bojovným sústredeným výkonom potvrdila svoju nomináciu na toto podujatie.
Vyjadrenie pretekárky: S dnešným výkonom som spokojná. Vyrovnanie osobného rekordu z haly ma veľmi potešilo. Pokusy na 174 neboli beznádejné, len musíme spoločne s trénerom popracovať na rýchlosti.
Bola to pre mňa ďalšia veľká skúsenosť a som rada, že som sa mohla tohto podujatia zúčastniť.
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Piatok 30.05.2014

1.deň kvalifikácie štart : 17:15 hod.

Pešková Michaela AK AŠK Slávia Trnava
Disciplína

PB pred EYOT Nominačný výkon

400m prekážok

60,24

Tréner: Čordáš Eduard
Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT
v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Umiestnenie v semifinále

Celkové umiestnenie v
rozbehoch

A

60,35 R1

25

2.

-

5.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Prvý rozbeh, druhá dráha. Aktuálna držiteľka slovenského rekordu v tejto kategórií potvrdila po opatrnejšom prebehu prvých dvoch prekážok, že so svojou ambíciou na postup na
YOG to myslí vážne. Sedem stotín za OR, po problémoch na siedmej prekážke dávalo tušiť, že vo finále do ktorého postúpila piatym najlepším časom by letenka do Číny nemusela byť len snom. Druhé miesto
v rozbehu za Češkou Vokálovou bolo veľmi nádejné.
Vyjadrenie pretekárky: Mrzí ma tá nešťastná siedma prekážka. Vietor mi nedovolil udržať dohodnutý bežecký rytmus a jeden krok naviac ma posunul príliš blízko ku prekážke. Verím, že finále bude už bez chýb.
Piatok 30.05.2014 1.deň kvalifikácie štart : 18:00 hod.
Kubinec Jakub

VŠC Dukla Banská Bystrica

Disciplína

PB pred EYOT Nominačný výkon
62,75

Hod oštepom

Tréner: Hanušovský Jozef
Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v kvalifikácií

Celkové umiestnenie

Poz.

C

59,25

22

9. A skupina

17.

-

Priebeh pretekov, hodnotenie: Tento rok Jakub zaznamenal výrazný rast výkonnosti, ale ako sa sám vyjadril, rezervy má ešte v technike. Na výkone sa podpísalo i nedoliečené zranenie. Veríme, že účasť na EYOT
bude pre Jakuba motiváciou k poctivej tréningovej práci.
Vyjadrenie pretekára: Nie som spokojný s výkonom. Veľké chyby v technike. Padnutá ruka, skoré odchádzanie z pravej nohy. Začalo sa prejavovať i zranenie. Súperi boli veľmi dobrí. Zistil som, že musím ešte veľa
trénovať. Beriem to ako veľkú skúsenosť.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 12:10 hod.
Slošárová Patrícia
Disciplína
Vrh guľou

VŠC Dukla Banská Bystrica

PB pred EYOT Nominačný výkon
15,14

Tréner: Párička Jozef

Splnený limit

Výkon na EYOT v kvalifikácií

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v kvalifikácií

Celkové umiestnenie v kvalifikácií

Poz.

A

15,04

27

5. B skupina

8.

-

Priebeh pretekov, hodnotenie: Druhý deň kvalifikácie. Opäť pekné a veľmi teplé počasie. Patrícia vedomá si svojho postavenia v štartovnom poli pretekárok prvým pokusom dosiahla svoj najlepší výkon. Tento
stačil v jej B skupine na 5. miesto. Celkovo do finále postupovala s malým q, na nádejnom 8. mieste.
Vyjadrenie pretekára: Nervozita poznačila moju výkonnosť. Spokojná som len s prvým pokusom. Vo finále zabojujem nie len o účasť na mládežníckej olympiáde, ale i o osobný rekord.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 13.45 hod.
Pavol Ženčár AK Nové Zámky
Tréner: Ivolka Ľudovít
Disciplína
PB pred EYOT Splnený limit
Výkon na EYOT v kvalifikácií
Nominačný výkon
Hod diskom
59,67
A
57,78

Počet pretekárov na EYOT
v disciplíne
26

Umiestnenie v kvalifikácií

Celkové umiestnenie v kvalifikácií

Poz.

1. B skupina

4.

-

Priebeh pretekov, hodnotenie: Paľo, ako jeden z kandidátov na postup do Číny nastúpil do boja o finále na záver predpoludňajšieho bloku disciplín v B skupine.. Po skúsenostiach z veľkého podujatia –
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minuloročných MS do 17 rokov konaných v Donecku, nemal žiadny problém. Plne sústredený. Výborná technika, dlhý hod. Kvalifikačný limit o postup do finále prekonal na prvý pokus a do finále postupoval
s štvrtým najlepším výkonom, s veľkým Q.
Vyjadrenie pretekára: Súperov som chcel trochu vystrašiť. Čo sa mi hádam podarilo. Rád by som prekonal vo finále 60m, ale hlavný bude postup na do Číny. Rád by som potešil trénera Ivolku.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 16.40 hod.
Sameková Martina Slávia ŠŠ Trenčín Tréner: Sulety Milan
Disciplína
100m prekážok

PB pred EYOT Nominačný výkon
14,34

Splnený limit

Výkon na EYOT

B

14,01

Počet pretekárov na EYOT
v disciplíne
31

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie v kvalifikácií

Poz.

3.

14.

Osobný rekord

Priebeh pretekov, hodnotenie: Minuloročná účastníčka MS v Donecku v behu na 400 m prekážok sa z dlhých prekážok v priebehu jednej sezóny dokázala preorientovať na kratších 10 prekážok. Prvý rozbeh
prvá dráha. Slnečné počasie. Teplota 29°C. Mierny protivietor w – 1,5 m/s. Výborné načasovanie formy. Na blokoch slabšia reakcia (0,217). Ale ďalšia časť v podaní Martiny excelentná technika a tomu
zodpovedajúci výkon. OR na vrcholnom podujatí poteší vždy. 13 stotín od finále.
Vyjadrenie pretekárky: Sezóna je ešte pred nami. Verím, že OR sa mi podarí stlačiť pod 14 sekúnd.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 16.58 hod.
Svrčková Karin AK ZTS Martin Tréner: Gigac Ján
Disciplína
100m prekážok

PB pred EYOT Nominačný výkon
14,40

Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie v kvalifikácií

B

14,62

31

7.

27.

Poz.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Na prvý pohľad rozdiel medzi Martinou a Karin v skúsenostiach z vrcholných podujatí. Martina už atmosféru takéhoto podujatia zažila, čo sa prejavilo na jej sebaistote. Karin
opatrný štart (0,271). Podbehnutá prvá prekážka, záklon pred a za prekážkou. Karin zaplatila nováčikovskú daň. Pre následné podujatia je to skúsenosť , ktorá pri tréningovej dravosti vlastnej pretekárke sa iste
zúročí v budúcnosti.
Vyjadrenie pretekárky: Škoda prvej prekážky. Od nej sa odvíjajú i ďalšie. Bolo to veľmi „skákané“. Ja si to odskáčem i u trénera:)))
Sobota 31.05.2014

2.deň kvalifikácie štart : 17:21 hod.

Meluš Matúš ŠK ŠOG Nitra Tréner: Illéš Martin
Disciplína
110m prekážok

PB pred EYOT Nominačný výkon
14,70

Splnený limit

Výkon na EYOT

C

14,55

Počet pretekárov na EYOT
v disciplíne
31

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie v kvalifikácií

Poz.

6.

17.

Osobný rekord

Priebeh pretekov, hodnotenie: Podmienky na pretekanie optimálne. Vietor + 0,4m/s. Slnečno. Všetci účastníci tohto rozbehu v osobných rekordoch. Matúš prepracovanou technikou prekonávania prekážok si
dobehol pre svoj osobný rekord. Rezervy sú behu medzi prekážkami teda v absolútnej rýchlosti. Keďže je ročník narodenia 1998, prvým rokom dorastenec, má do budúcoročných MS dostatok času na tejto
schopnosti pracovať.
Vyjadrenie pretekára: Z pretekov si odnášam osobák o 0,2 sekundy. Samozrejme spokojnosť nechýba. Som rád, že som spravil radosť i trénerovi. Spoločne budeme pracovať na ďalšom napredovaní. Sú to moje
prvé veľké preteky. Odnášam si z nich i celého podujatia veľa skúseností.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 19:21 hod
Ostrožlíková Natália

ŠK ŠOG Nitra

Trénerka: Adlerová Katarína
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Disciplína
200m

PB pred EYOT Nominačný výkon
25,61

Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie

Poz.

C

25,58

29

7.

25.

Sezónne max.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Mierny protivietor w – 0,3 m/s. Štartová reakcia 0,191. Očakávania po osobnom rekorde na 100m boli na čas blížiaci sa k 25 sekundám.
Prvá stovka i zákruta vybehnutá v medzičasoch zodpovedajúcim tomuto času. V závere padnuté kolená, výrazné spomalenie. Pri zlepšení rýchlostnej vytrvalosti je Natália schopná
pokoriť 25 sekundovú bariéru.
Vyjadrenie pretekárky: Vietor mi zobral dosť síl. Tie v závere chýbali.
Sobota 31.05.2014 2.deň kvalifikácie štart : 19:52 hod
Pecko Tomáš AK Spartak Dubnica nad Váhom Trénerka: Opatovská Lucia
Disciplína
PB pred EYOT Splnený limit
Výkon na EYOT
Nominačný výkon
200m
22,61
C
22,59

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie

Poz.

23

4.

14.

Osobný rekord

Priebeh pretekov, hodnotenie: Reakcia 0,156, w:-0,5m/s, siedma dráha, tretí rozbeh, výborná konkurencia. To všetko vynieslo Tomášovi v cieli osobný rekord. Po týchto pretekoch už asi bývalý štyristovkár si
našiel disciplíny, ktoré mu sedia o niečo viac ako beh na 400m.
Vyjadrenie pretekára: Počas rozcvičovania som sa zameral hlavne na zášľap a techniku. Pri rozcvičke som dbal na dôkladné ponaťahovanie a uvoľnenosť pohybu. V samotných pretekoch som prvej časti príliš
drobčil, začiatok som mal mierne chaotický. Na doma máme motiváciu k tréningu a samozrejme radosť z „osobáku“.
Nedeľa 01.06.2014

3.deň kvalifikácie štart : 15:00hod.

Pešková Michaela AK AŠK Slávia Trnava
PB pred EYOT Nominačný výkon
400m prekážok
finále

60,24

Tréner: Čordáš Eduard
Splnený limit

Výkon na EYOT

Počet pretekárov na EYOT
v disciplíne

Umiestnenie v rozbehu

Celkové umiestnenie

Poz.

A

59,44

25

2.

4.

Osobný rekord, rekord SR

Priebeh pretekov, hodnotenie: Nedeľa, posledný deň súťaží patril v Baku na EYOT finálovým disciplínam. Prvá slovenská finalistka Michaela Pešková (Slávia Trnava) zakľakla do blokov presne o 15.00 hodine
miestneho času. O necelú minútku sa v cieli tešila z postupu na II. olympijské hry mládeže v čínskom Nanjingu, keď dobehla na 4. mieste. Ako bonus k postupu pridala i vylepšenie svojho slovenského rekordu
o 0,8 sekundy na 59,44. Posledná prekážka, o ktorú zakopla ju pripravila medailu z tohto vrcholného európskeho mládežníckeho podujatia.
Dojmy Michaely po pretekoch: Konečne som spokojná s rytmickým zvládnutím prekážok. Na poslednú prekážku som útočila s malej vzdialenosti a zakopnutie ma rozhodilo a v záverečnom finiši ma predbehli
dve súperky.
Nedeľa 01.06.2014 3.deň kvalifikácie štart : 15:40 hod.

Pavol Ženčár AK Nové Zámky
Tréner: Ivolka Ľudovít
Disciplína
PB pred EYOT Splnený limit
Výkon na EYOT v kvalifikácií
Nominačný výkon
Hod diskom
59,67
A
57,47

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Umiestnenie v kvalifikácií

Celkové umiestnenie

Poz.

26

1. B skupina

3.

Postup na YOG

Priebeh pretekov, hodnotenie: Pavol Ženčár bol druhým nedeľňajším finalistom zo slovenskej výpravy. Šiestym pokusom zabezpečil, že slovenská vlajka stúpala v Baku pri slávnostnom dekorovaní víťazov na
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stožiar. Je tretím kvalifikantom, ktorý zažije v Číne atmosféru olympiády. Vo finále skončil na treťom mieste.
Vyjadrenie pretekára po pretekoch: Pokusy boli diaľkou jednotvárne. Bol som už kvalifikácie a dusného počasia bez šťavy. Do začiatku YOG musíme s trénerom popracovať na technike a odolnosti. Ako fyzickej,
tak i psychickej . Stále cítim rezervy. Do Nanjingu sa teším. Verím vo výkon za hranicu 60 m.
Nedeľa 01.06.2014 3.deň kvalifikácie štart : 12:10 hod.
Slošárová Patrícia
Disciplína
Vrh guľou

VŠC Dukla Banská Bystrica

PB pred EYOT Nominačný výkon
15,14

Tréner: Párička Jozef

Splnený limit

Výkon na EYOT v kvalifikácií

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Celkové umiestnenie

Poz.

A

15,09

27

7.

Postup na YOG

Priebeh pretekov, hodnotenie: Treťou pretekárkou – finalistkou Bola Patrícia Slošárová. Pokusom z tretej série výkonom 15,09 si zabezpečila letenku na OH mládeže.
Vyjadrenie pretekárky po pretekoch: na jednej strane sa teším, ale na druhej strane ma mrzí, že som neposunula osobný rekord. Cítim formu. Verím, že najbližšie preteky to potvrdia.
Nedeľa 01.06.2014
Mitašík Andrej
Disciplína
2000m prek.

3.deň kvalifikácie štart : 17:30 hod.

Sparta Považská Bystrica
PB pred EYOT Nominačný výkon
6:25,60

Tréner: Kubiš Juraj

Splnený limit

Výkon na EYOT v kvalifikácií

Počet pretekárov na EYOT v disciplíne

Celkové umiestnenie

C

6:19,91

13

9.

Priebeh pretekov, hodnotenie: Andrej Mitašík vo finálovom behu skončil po výbornom taktickom výkone s osobným rekordom na veľmi peknom 9. mieste.
Vyjadrenie pretekára po pretekoch:
Som spokojný. Hlavne s osobákom. Na samotné preteky som sa tešil. Bežalo sa mi super. 9. miesto medzi Európanmi nie je na zahodenie.

Prehľad vystúpení slovenských pretekárov na Európskej olympijskej kvalifikácií
P.č. Priezvisko
Meno
Výkon do EYOT Disciplína
Výkon na EYOT Umiestnenie
v sezóne 2014
1
Ženčár
Pavol
59,67
Disk kval.
57,78
4. kval.
Disk F
57, 47
3.
2
Pešková
Michaela 60,24
400 prek R
60,35
2R1
400 prek F
59,44
4.
3
Slošárová
Patrícia
15,14
Guľa kval.
15,04
9. kval.
15,14
Guľa
15,09
7.
4
Ostrožlíková
Natália
12,46
100m
12,29
3R3 /9./
200m
25,58
1R7/25./
25,61
5
Mitašík
Andrej
6:25,60
2000 m prek. 6:19,91
9.
6
Meluš
Matúš
14,70
110 prek
14,55
6R2 /17./
7
Sameková
Martina
14,34
100 prek
14,01
3R1 /14./
8
Abbatantuono Nikoleta 25:21
5000 M CH
27:07,49
14.

Poznámka
Postup do finále
Postup na YOG
Postup do finále
PB + Slov. rek., Postup na YOG
Postup do finále
Postup na YOG
PB
SB
PB
PB
PB
-
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9
10
11

Kubinec
Butkovská
Pecko

Jakub
Simona
Tomáš

12

Svrčková

Karin

62,75
171
22,61
11,13
14,40

Oštep kval.
Výška
200m
100m
100prek

59,25
171
22,59
11,31
14,61

17.
22.
4.R3 /14../
5R4 /22./
7R4 /27./

PB=
PB
-

Celkové zhodnotenie Európskej kvalifikácie na OH mládeže
Prvý návrh k účasti na Európskej kvalifikácií na olympijské hry mládeže bol päť pretekárov. Tento návrh prišiel z EAA vychádzal z dosiahnutých výsledkov našich pretekárov na MS 17 v Donecku v roku 2013
a z tabuľkového postavenia našich dorastencov v európskych tabuľkách. Po zvážení výkonnosti našich dorasteneckých reprezentantov a finančných možností SAZ bol VV SAZ schválený počet pretekárov, ktorý
bol na toto podujatie vyslaný na 12 . Sedem účastníkov s finančnou spoluúčasťou.
Splniť náročné limity v krátkom časovom období do 18. mája 2014, oprávňujúce k účasti na tomto podujatí sa podarilo s „A“ limitom trom pretekárom, s „B“ limitom štyrom a do celkového plánovaného počtu
12 bolo donominovaných päť pretekárov, ktorí sa najviac priblížili k vypísaným limitom.. Pri nominácií bol uprednostnený nižší vek pretekárov. Pri rovnosti výkonu bol navrhnutý na nomináciu ročník narodenie
1998. Z dôvodu konania MS 17 v budúcom roku. Konečná 17 členná výprava sa prepravila do miesta konania po trase Wiedeň, Istanbul, Baku . Ubytovaní sme boli za v novovybudovanej olympijskej dedine.
Špecifikom boli veľmi prísne bezpečnostné opatrenia zo strany poriadateľov. Európskej kvalifikácie na OH mládeže sa zúčastnilo 37 krajín.
Sedem osobných rekordov, jeden prekonaný slovenský rekord, ale hlavne traja postupujúci na mládežnícke olympijské hry sú potešujúcim výsledkom tohto podujatia. Svedčí to veľmi dobrej práci
trénerov.
Tri postupové miesta sú nad očakávanie. U každého účastníka nemožno uprieť snahu a túžbu na takomto podujatí sa predviesť v čo najlepšom svetle. V európskej konkurencií uspieť môžu len tí, ktorí nie len na
samotných pretekoch ale i v príprave podriadia všetko tomuto cieľu. Na tomto podujatí sa to podarilo trojici, ktorá je prísľubom slovenskej atletiky do budúcna.
Poďakovanie patrí všetkým pretekárom, osobným trénerom, zúčastneným trénerom, sekretariátu SAZ, MUDr. Samekovej, ktorí sa pričinili, že trojica mladých nádejí sa prebojovala na jedno z najhodnotnejších
podujatí v tejto vekovej kategórií.
V Považskej Bystrici 10. júna 2014

Reprezentačný tréner mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík
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