
 

1 
 

 

Majstrovstvá Európy do 23 rokov (Tallin – Estónsko)  
9. – 12.7. 2015 

 

 

 

 

 

Majstrovstiev Európy do 23 rokov sa zúčastnila sedmička (2 muži, 5 žien) reprezentantov. Tento 

počet bol výrazne nižší ako predsezóne prognózy.  Tento rok potvrdil, že musí venovať ešte 

výraznejšiu selektívnu podporu najtalentovanejším mládežníkom. Samozrejme, fakt, že naša mládež 

dospieva o 2-3 roky neskôr ako mládež v tropickým oblastiach nezmeníme, ale viaceré príklady 

z minulosti dokázali, že aj pretekári, ktorí nepatrili v mládežníckych kategóriách medzi medailistov, 

dokázali v kategórii dospelých medaily získavať (Charfreitag, Tóth, či univerziádni medailisti Kučera, 

Repčík, Bubeník). 

Očakávania na  majstrovstvách Európy do 23 rokov smerovali najmä k Lucii Mokrášovej a Tomášovi 

Veszelkovi o ktorých sa za určitých okolností dalo hovoriť aj ako o kandidátoch na medailu. 

 

Tomáš Veszelka (trojskok, VŠC Dukla Banská Bystrica – tréner Radoslav Dubovský) 

Osobný rekord pred ME U23 - 15,95 m 

Výkon na ME U23 – 16,31 m 

Umiestnenie – 5. miesto (20 štartujúcich) 

Tomáš Veszelka dosiahol najlepší výsledok našej výpravy na tomto šampionáte. Po dlhšej dobe 

potvrdil svoj potenciál, ako aj to, že je pretekárom na veľké podujatia. Už prvým kvalifikačným 

pokusom si zlepšil osobný rekord a pokoril kvalifikačný limit. Vo finále 4 výkonmi (okrem dvoch 

prešľapov) prekonal svoj predšampionátový osobný rekord. Treba pripomenúť, že pri prvom 

finálovom pokuse si zranil členok, ale aj napriek tomu nechcel vzdať boj o medailu a aj napriek 

zraneniu pokračoval v súťaži. Na ME U23 preukázal výbornú výkonnosť, čo je pozitívne najmä 

k skutočnosti, že ME U23 sa môže zúčastniť aj o dva roky. Jeho výkony na šampionáte ho môžu za 

určitých okolností stavať aj do pozície kandidáta na  ME 2016, či OH. 

 

Lucia Mokrášová (sedemboj, AK Spartak Dubnica nad Váhom tréner Milan Sulety)  

Osobný rekord pred ME U23 – 5789 b 

Výkon na ME U23 – 5784 

Umiestnenie – 6. miesto (14 štartujúcich) 

Lucia Mokrášová podala na šampionáte štandardný výkon, čo ako zhodnotila sama na medailu 

nestačilo. Na šampionáte potvrdila, že je spoľahlivou pretekárkou, ktorá pri troche šťastia mohla 

reálne bojovať o medailu.  Vo viacerých disciplínach jej chýbalo buď šťastie, alebo viac odvahy. Jej 

výkon aj výsledok na šampionáte bol dobrý. Do budúcna má Lucia veľkú perspektívu a potenciál 

dobre reprezentovať na vrcholných podujatiach.   
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Monika Hornáková (20 km chôdza, AK Spartak Dubnica nad Váhom - tréner Jozef Pavelka)  

Osobný rekord pred ME U23 – 1:41:35 

Výkon na ME U23 – 1:43:35 

Umiestnenie – 14. miesto (24 štartujúcich) 

Monika Hornáková na ťažkej trati podala primeraný výkon a potvrdila, že je perspektívnou 

pretekárkou, ktorá môže na tomto podujatí o dva roky výraznejšie prehovoriť do celkového poradia. 

V pretekoch začala odvážne  a do konca pretekov bojovala, čo jej prinieslo k jej aktuálnej výkonnosti 

primeraný výsledok. 

 

Veronika Kaňuchová (hod kladivom, VŠC Dukla Banská Bystrica – tréner Jozef Párička)  

Osobný rekord pred ME U23 – 65,26 m 

Výkon na ME U23 – 62,19 

Umiestnenie – 17. miesto (26 štartujúcich) 

Veronika Kaňuchová počas celej sezóny ukazuje, že jej výkonnosť je prísľubom do budúcna. 

Šampionát jej nevyšiel úplne podľa predstáv, aj keď samotný výkon nemožno hodnotiť ako 

sklamanie. Pre pretekárku to bola cenná výkonnosť. Sama si dokázala príčiny nenaplnenia osobných 

ambícii racionálne zhodnotiť, čo pokladám za pozitívum. Pri výkonnostnom progrese z posledného 

obdobia môže byť kandidátkou pre účasť ME 2016. 

 

 

Peter Tichý (20 km chôdza, VŠC Dukla Banská Bystrica – tréner Martin Pupiš)  

Osobný rekord pred ME U23 – 1:28:31 

Výkon na ME U23 – 1:32:08 

Umiestnenie – 17. miesto (25 štartujúcich) 

Peter Tichý začal na ťažkom okruhu odvážne, na 3. km však nezachytil zrýchlenie a na dlhšiu dobu 

„vypadol z pretekov“. V závere pretekov sa zmobilizoval a na posledných kilometroch predstihol 

viacerých súperov. Pri lepšom zvládnutí pretekov mal potenciál skončiť výrazne v prvej polovici 

štartového poľa. 

 

Lucia Čubaňová (20 km chôdza, VŠC Dukla Banská Bystrica – tréner Roman Benčík)  

Osobný rekord pred ME U23 – 1:46:11 

Výkon na ME U23 – 1:56:15 

Umiestnenie – 22. miesto (24 štartujúcich) 

Lucia Čubaňová je nováčik na vrcholnom podujatí. Na ťažkom okruhu bojovala najmä sama so sebou. 

Po prvom varovaní od rozhodcu získala prílišný rešpekt, čo výrazne ovplyvnilo jej výkon a výsledok. 

Verím, že za dva roky do ďalšieho šampionátu získa viac skúsenosti a odvahy, čo by mohlo výrazne 

prispieť k lepšiemu konečnému výsledku. 
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Júlia Kočárová (hod diskom, VŠC Dukla Banská Bystrica – tréner Jozef Párička)  

Osobný rekord pred ME U23 – 50,08 m 

Výkon na ME U23 – 39,55 

Umiestnenie – 23. miesto (23 štartujúcich) 

Júlia Kočárová podľahla atmosfére šampionátu, čo výrazne ovplyvnilo jej výkon. Prvé dva pokusy 

skončili v sieti, čo výrazne narušilo jej pohodu a posledný pokus absolvovala tak, aby príliš  

neriskovala a mala zapísaný výkon. Na jej príklade bolo asi najviac vidno, že naši perspektívny 

pretekári potrebujú čo najviac medzinárodnej konfrontácie.   

 

 

 

 

Spracoval: Martin Pupiš 

 

 


