Koncepcia pre reprezentáciu dospelých a mládež
Rok 2018 bol pre slovenskú atletiku náročný, ale zároveň aj úspešný, čoho výsledkom je
nebývalé množstvo atlétov v top tíme MŠVVaŠ. Viaceré výsledky potvrdili silu našej atletiky.
Samozrejme, to nie je dôvod na to, aby sme sa uspokojili. Mimoriadnu cenu má úspešný návrat
Mateja Tótha, ktorý získal striebro s cenou zlata na ME, či výsledky mladých „Sloukovcov“
Andreja Paulínyho (medaila na MEU18) a Gabriely Gajanovej. Samozrejme, tradične výborné
výkony podával Ján Volko, ktorý získal mimoriadne cenné 6. miesto na HMS, ku ktorému sa
pridala výborným 9. miestom Alexandra Bezeková. Výrazne sa presadili aj iní, napr. Marcel
Lomnický 2. miestom na EP vo vrhoch, či na ME 6. Mária Katerinka Czaková, 8. Tomáš Veszelka,
či 8. ženská štafeta žien na 4x400 m, ale aj piata juniorka Emma Zapletalová (na MSU20), či 4.
na MEU18 a 6. na OHM Ľubomíra Kubiš. Výborné výsledky dosiahli aj ďalší pretekári na
MEU18, MSU20, OHM, či ME. Tieto výsledky naznačujú, že naša atletika má aj napriek náznaku
výmeny generácií dobrý smer. Veríme, že spoločným snažením sa nám podarí dosiahnuť
náročné ciele v roku 2019. Na úvod sezóny nás čakajú HME, kde bude Ján Volko obhajovať
striebro a veríme, že sa pridajú aj ďalší s finálovými ambíciami. Hneď po HME privítame
v Šamoríne EP vo vrhoch, kde všetci veríme, že sa naši vrhači ukážu v plnej sile. Nasledovať
budú EP v chôdzi, behu na 10 000 m, či vo viacbojoch. Prvé netypické podujatie nás čaká na
Európskych hrách v Minsku, po ktorom začnú mládežnícke šampionáty MEU20, MEU23, či
Svetová univerziáda a EYOF. Ťažká skúška pre našu atletiku nás čaká v auguste na ME
družstiev, kde sa prvý krát v tomto formáte predstavíme v 1. lige, pričom pre nás ako nováčika
bude hlavným cieľom zachrániť sa, keďže tento rok bude vypadávať až 5 tímov. Verím, že tieto
výzvy zvládneme, rovnako ako MS v Dauhe, ktoré ukážu už veľa aj smerom k OH 2020 v Tokiu.
Veríme, že sme na správnej ceste a spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť naše ciele.
V roku 2019 chceme pokračovať a naďalej realizovať:
- spoločné reprezentačné sústredenie
- testovania a sústredenia zamerané na podporu jednotlivých disciplín
- dotvorenie a podpora „Atletického tímu Tokio 2020“
- príprava podmienok pre tím EYOF 2021 (Košice)
- zvyšovanie členskej základe
- popularizáciu atletiky
Ciele na rok 2019:
- Aspoň jedna medaila z niektorého z vrcholných podujatí dospelých (HME, alebo MS)
- Aspoň dve medaily z mládežníckych podujatí a Svetovej univerziády + 4 krát do 8.
miesta
- Záchrana v 1. lige MED
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Všeobecné zásady nominácie pretekárov na súťaže IAAF a EA
1.) Nominačný výkon musí byť dosiahnutý na pretekoch, ktoré sú v termínovej listine SAZ.
2.) Nominačný výkon možno plniť aj na pretekoch v zahraničí, ktoré sú zaradené do termínovej listiny
príslušného národného zväzu.
3.) Na preteky v zahraničí musí pretekár spĺňať smernicu SAZ o štarte v zahraničí - žiadosť zaslaná
písomnou formou z príslušného klubu, oddielu, alebo zmluvným manažérom SAZ / minimálne 1
pracovný deň vopred do 12:00 na email: office@atletika.sk a kirnova@atletika.sk
4.) V prípade, že atléti splnia limit IAAF, resp. EA (príp. IAAF, resp. EA nevypísala limity), ktorý má nižšiu
úroveň ako limit SAZ môžu po schválení TK a VV SAZ štartovať na vlastné náklady. Finančnú čiastku
určenú SAZ zložia na účet SAZ po nominácii (na základe vystaveného účtovného dokladu). V prípade,
že sa pretekár umiestni do 12. miesta na ME , alebo do 16. miesta na MS, SAZ refunduje pretekárovi
náklady na účasť. Rovnako, ak na príslušných MS, resp. ME dosiahne limit SAZ.
5.) Pretekár, ktorý splní limit SAZ, nemusí byť automaticky nominovaný na vrcholné podujatie. Pri
nominácii budú brané do úvahy aj ďalšie kritéria – zdravotný stav, aktuálna výkonnosť, stabilnosť
výkonov, dôležitosť pretekov, na ktorých pretekár splnil požadovaný limit, predpokladaná úspešnosť
na danom podujatí, poradie v redukovaných tabuľkách, predchádzajúca úspešnosť na vrcholných
podujatiach, dodržiavanie životosprávy, správanie sa v súlade s požiadavkami na reprezentanta (vzor
pre mládež a spoločnosť, účasť na aktivitách SAZ a pod.).
6.) Nominačný výkon (limit) musí byť dosiahnutý v termíne uvedenom pri nominačných kritériách na
dané podujatie.
8.) V prípade, že nominačný výkon (limit) SAZ splnia viacerí atléti ako je maximálna kvóta IAAF resp.
EA, je nominácia na vrcholné podujatie nasledovná (ak SAZ neurčil na dané podujatie iné kritérium
nominácie):
a) majster SR*
b) ďalší atlét/atléti s najlepším výkonom v danom roku do uzávierky nominácie na dané podujatie
c) v prípade pretrvávajúcej rovnosti výkonov ďalších pretekárov so splneným limitom, bude rozhodovať
poradie z M-SR* (na vrcholné podujatie pocestuje(-ú) okrem majstra SR aj ďalší najlepší
pretekár(-i) v poradí M-SR* - ktorých sa dotýka bod b)
d) V prípade pretrvávajúcej zhody rozhoduje druhý (resp. tretí, štvrtý atď.) najlepší výkon
dosiahnutý v čase plnenia limitov.
*Poznámka: Pre každú vekovú kategóriu sú rozhodujúce M-SR vo vekovej kategórii, v ktorej sa koná
vrcholné podujatie.
Podmienkou napĺňania zámerov v tomto dokumente je napĺňanie rozpočtu SAZ pre rok 2019.
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Tréneri SAZ:
Ústredný tréner + dospelí a U23
Martin Pupiš, email pupis@atletika.sk, t.č. 0903689368 a 0918122683

Mládež
Tréner U20 - Martin Illéš, email illes@atletika.sk, t.č. 0911638473
Tréner U18 - Milan Laurenčík, email laurencik@atletika.sk , t.č. 0917536928
Tréner U16 – Marek Lučka, email mareklucka@centrum.sk, t.č. 0902 890378

Reprezentační tréneri skupín disciplín
Behy na dráhe - Marcel Lopuchovský, email marcel.lopuchovsky@gmail.com, t.č.0918425114
Behy mimo dráhy – Pavel Kováč, email kovacpsk@gmail.com, t.č. 0903828784
Chôdza – Matej Spišiak, email spisiak@dukla.sk, t.č. 0903472423
Skoky – Radoslav Dubovský, email raddub@gmail.com, t.č. 0903627337
Šprinty – Tomáš Benko, email benko@atletika.sk, t.č. 0918950100
Vrhy a hody – Pavol Pankuch, email ppankuch@gmail.com, t.č. 0917270464
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