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PRESUNY VO VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH 2011 / 2012
POD A ZASTÚPENIA V KATEGÓRIÁCH V ROKU 2011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Presuny vo vekových kategóriách na prelome
rokov 2011 a 2012 - obsadenie týchto kategórií pod a
stavu k 1. januáru 2012 z ú inkovania a výsledkov
športovcov v roku 2011 - najlepšie výsledky
v štvorboji (dvojboji) a bodoch v hmotnostných
kategóriách dosiahnuté v roku 2011 - predpokladané
sú aže a hodnotenia vo vekových kategóriách.
S nástupom alšieho sú ažného roka sa opä
venujeme januárovému nahliadnutiu do prostredia

našich i reprezenta ných sú aží a zmien, ktoré
prelom rokov prináša. Do vekovej kategórie je
zaradený pretekár pod a ro níka narodenia, takže
vzh adom na rozsah ro níkov v kategóriách sa
posuny opä najviac dotknú tých mládežníckych. Aj
ke súhrnnú dokumentáciu k domácim sú ažiam
v roku 2012 zatia nemáme k dispozícii, na rtneme
si situáciu aspo
pod a všeobecne prijatých
a v ostatných rokoch platných pravidiel.

Hlavnú tabu ku vekových kategórií v roku
2012 komentujú texty, ktoré sú doplnené o najlepšie
výsledky vo vekových a hmotnostných kategóriách
slovenských pretekárov a pretekárok, dosiahnuté
v roku 2011. Pripomíname, že tabu ky sú zostavené z
podkladov dostupných výsledkov sú aží v roku 2011,
doplnené o nové jednotné prepo ty a poznámku v
prípade, že sa prepo et od všeobecných pravidiel
odlišuje.
Príklad A : v konkrétnej sú aži sú ženy
hodnotené pod a koeficientov mužov, no celoro né
tabu ky porovnávajú výsledky žien pod a koeficientov

žien. Pre súhrnné tabu ky boli
použité všeobecné pravidlá (ženy
pod a koeficientov žien).
Príklad B : Mladšie žia ky sú
v absolútnom hodnotení prepo ítané
pod a koeficientov mužov, ale
v celoro nom porovnaní sú tiež
vedené pod a koeficientu mužov,
tzn. prepo et sa odlišuje od
všeobecných pravidiel, takže pri
súhrnnej
tabu ke
je
uvedená
poznámka.
Príklad C : V prípadoch,
ktoré nemajú upresnenia, alebo
upresnenia doposia neboli zžité, sú
uvedené poznámky. Môže sa týka
kategórie juniorov do 23 rokov,
alebo študentov. V študentských
sú ažiach
je
preto
uvádzaná
poznámka, že súhrn tvoria iba výkony, dosiahnuté
na študentských sú ažiach, takže ak pretekár
dosiahol lepší výsledok na ME, nezapo íta sa do
študentských tabuliek, i ke
sa tento pretekár
zú ast uje študentských sú aží. Toto pravidlo chráni
ducha študentských sú aží, a sú asne rieši otázku
povolenia /nepovolenia štartov lenov reprezentácie
vo VŠ sú ažiach. Ale naopak, študenti aj masters sú
zapo ítaní aj v hodnoteniach juniorov a mužov,
v ktorých sp ajú vekové kritérium.
Textová as podáva info o zmenách, ktoré
sprevádzajú prechody ro níkov, o sú ažiach, ktoré
kategória absolvuje a hodnoteniach týchto sú aží.
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TABU KA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ VO VZPIERANÍ V ROKU 2012
NÁH AD

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ženy
Kategória
Prípravka

Mladšie žia ky
Staršie žia ky

Dorastenky

Juniorky do 20 rokov

Juniorky do 23 rokov
Študentky
Ženy (od)
Masters (od)

Muži
Vek / Ro ník
6 / 2006
7 / 2005
8 / 2004
9 / 2003
10 / 2002
11 / 2001
12 / 2000
13 / 1999
14 / 1998
15 / 1997
16 / 1996
17 / 1995
18 / 1994
18 / 1994
19 / 1993
20 / 1992
21 / 1991
22 / 1990
23 / 1989
1984 - 1994
20 / 1992
35 / 1977

Kategória
Prípravka

Mladší žiaci
Starší žiaci
Mladší dorastenci
Starší dorastenci
Juniori do 20 rokov

Juniori do 23 rokov
Študenti
Muži (od)
Masters (od)

Vek / Ro ník
6 / 2006
7 / 2005
8 / 2004
9 / 2003
10 / 2002
11 / 2001
12 / 2000
13 / 1999
14 / 1998
15 / 1997
16 / 1996
17 / 1995
18 / 1994
18 / 1994
19 / 1993
20 / 1992
21 / 1991
22 / 1990
23 / 1989
1984 - 1994
20 / 1992
35 / 1977

PRÍPRAVKA

DIEV ATÁ A CHLAPCI DO 9 ROKOV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kategória prípravky samozrejme nie je
oficiálnou vekovou kategóriou vo vzpieraní, nieto ešte
s vlastnou celoslovenskou sú ažou. Prípravka sa
zú ast uje školských a krajských sú aží, pripravuje sa
v atletických viacbojoch, s hodnotením vzpiera ských
disciplín s detskou plastovou inkou, na po et bodov
za ich technické prevedenie. Hravou formou
nadväzuje a obsahovo dop a školské hodiny telesnej
výchovy o nové prvky.
Kladie dôraz na prínos konkrétnych cvikov pre
správne držanie tela, povzbudzuje deti v pestovaní
pohybových aktivít a motivuje v budúcom rozvíjaní
rýchlostných a silových predpokladov nielen vo
vzpieraní, ale aj v kondi nej zložke prípravy v iných
športoch. Je organizovaná ako záujmová pohybová
innos v ase mimo školského vyu ovania. Zohráva
významnú úlohu pri zmenách, ktoré súvisia
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s nástupom die a a na režim školskej dochádzky, ke
sa zvyšuje podiel sedavej innosti na úkor pohybovej
innosti, ktorá je prirodzená vo veku a období rastu
die a a.
Nie je pravidlom, že vzpiera ský klub pracuje
s vekovou kategóriou žiakov do 9 rokov. Práca
s namladšou vekovou kategóriou vyžaduje osobitý
a odborný prístup a sú aže majú motiva ný charakter.
Poskytuje priestor na usporiadanie netradi ných
sú aží, príležitostných sú aží (napr. ku sviatkom),
i sú aží na netradi ných miestach (mimo telocvi u,
na pódiu v rámci verejného podujatia, a pod.) aj v aka
použitiu detských iniek.
Ví azi sú aží sú odme ovaní vecnými cenami,
asto sú ocenení všetci pretekári (pretekárky).
Vzh adom na charakter a význam týchto sú aží je
dôležité
podpori
záujem
detí
a
rodi ov
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školopovinných detí o pohybovú aktivitu vo vo nom
ase, a tiež vzbudi záujem štátnej i súkromnej sféry
tieto „nevýrobné“ aktivity pre zdravý životný štýl
mládeže podpori .
Pre kategóriu prípravky a mladších žiakov bol
v Tren íne vytvorený program cvi ení Zdravá
chrbtica, zameraný na posilnenie schopnosti
správneho držania tela, a tým prevenciu mnohých
civiliza ných ochorení. Autor projektu poukazuje aj na

neskoršie výdavky spojené s lie bou ochorení, ktoré
takto nemuseli vzniknú . Dodávame, že prevencia vo
forme pohybových cvi ení je pre deti prirodzená,
a v porovnaní s lie bou nebolí. Cvi enia pre zdravú
chrbticu boli implementované do programu aktivít
prípravky
a mladších
žiakov,
a spolo ne
s preventívnym vyšetrením chrbtice v spolupráci
s rehabilita ným odborníkom i do programu letnej
školy vzpierania.

Najlepšie výsledky v školskej lige do 1. januára 2012 (Baby Barbell štvorboj) :
Diev atá

Chlapci

Hmot. kat.
20 kg

BB štvorboj (body)
neobsadené

25 kg
30 kg
33 kg
36 kg
40 kg
44 kg
48 kg
53 kg
+53 kg

163 b.
187,2 b.
neobsadené
151 b.
165 b.
neobsadené
neobsadené
neobsadené
neobsadené

Hmot. kat.
20 kg
23 kg
25 kg
30 kg
33 kg
36 kg
40 kg
45 kg
50 kg
56 kg
+56 kg

BB štvorboj (body)
113 b.
159 b.
171 b.
191 b.
174 b.
196 b.
neobsadené
206 b.
neobsadené
neobsadené
neobsadené

MLADŠÍ ŽIACI A MLADŠIE ŽIA KY
DIEV ATÁ A CHLAPCI DO 12 ROKOV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Do kategórie mladších žiakov (žia ok) vo
veku od 10 do 12 rokov sa tento rok pridávajú noví
pretekári a pretekári z kategórie prípravky tam, kde
bola vytvorená. Je to ro ník vla ajšej prípravky 2002,
teda žiaci, ktorí v roku 2012 dosiahnu vek 10 rokov.
Mladší žiaci sú hodnotení v mládežníckom štvorboji.
Atletické disciplíny v sú aži zostávajú. Postupujúca
prípravka, ktorá doposia sú ažila na body za
techniku, už bude vo vzpiera ských disciplínach
sú aži na sú et bodov a kilogramov. Všeobecná
príprava má vysoké zastúpenie v športovom tréningu,
bohužia v praxi sa na nej nezriedka podie ajú aj
hodiny telesnej výchovy na školách. Mladší žiaci sa
sporadicky zú ast ujú ešte aj miestnych sú aží
prípravky.
Mladší žiaci (žia ky) majú na Slovensku
založenú majstrovskú štvorbojovú sú až, dostupné sú
aj medzinárodné klubové turnaje s hodnotením
kategórie mladších žiakov (žia ok), na týchto sa ale
technická stránka už nehodnotí a prebiehajú v

dvojboji. Ro ník 2000 už mohol sporadicky štartova
v družstve žiackej ligy, pravidlá ligových sú aží však
v januári ešte známe nie sú. Štátna reprezentácia vo
vzpieraní kategórie žiakov (žia ok) do 12 rokov na
ME, MS, školských i olympijských sú ažiach nie je.
Do roku 2012 vstupujeme s po tom min. 4
diev at a 18 chlapcov, ke že najsilnejší v kategórii bol
ro ník 1999 (4 diev atá + 35 chlapcov), ktorý
prechádza medzi starších žiakov. Ro ník 2001, ktorý
bol vlani najmladším, bol vlani zastúpený iba ve mi
slabo, trojicou pretekárov. V mladších žiakoch zo
štvorice pretekárov VK KOFI Tren ín zostáva iba
Tónko Ondruška, no pridajú sa lenovia prípravky
(Pavol Puna), a to sa dá o akáva aj od Košíc (Imrich
Tóth) a Považana.
Všetko nasved uje tomu, že globálne zmeny
v našej spolo nosti negatívne zasiahli aj do po tu
mladších žiakov, ktorí sa venujú vzpieraniu (v roku
2011 ro ník 1999 – 35 ml. žiakov, ro ník 2000 – 15
ml. žiakov, a ro ník 2001 – 3 ml. žiaci).
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Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a v absolútnom poradí v mládežníckom štvorboji v roku
2011 (diev atá v absol. hodnotení pod a koeficientov mužov) :

Hmot. kat.
30 kg
33 kg
36 kg
40 kg
44 kg
48 kg
53 kg
+53 kg
absolút.

Diev atá
Ml. štvorboj (body)
neobsadené
171 b.
178 b.
187 b.
neobsadené
183,5 b.
259 b.
165,5 b.
326,73 b.

Hmot. kat.
30 kg
33 kg
36 kg
40 kg
45 kg
50 kg
56 kg
+56 kg
absolút.

Chlapci
Ml. štvorboj (body)
212,5 b.
228,2 b.
245 b.
249,5 b.
285,5 b.
295 b.
319,5 b.
331,7 b.
408,51 b.

STARŠÍ ŽIACI A STARŠIE ŽIA KY
DIEV ATÁ A CHLAPCI DO 14 ROKOV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Do kategórie starších žiakov (žia ok) vstupuje
ro ník 1999, t.j. vo veku 13 rokov, dosiahnutých
v roku 2012. Kategória starších žiakov sú aží
v olympijskom dvojboji, technika prevedenia sa už
nehodnotí, ale vlani mali viacerí pretekári v kategórii
mladších žiakov evidované štarty iba v olympijskom
dvojboji. Všetky žiacke kategórie sú významné pre
výber talentov vo vzpieraní.
Na Slovensku majú starší žiaci (- ky)
založenú majstrovskú sú až, štartujú na domácich aj
zahrani ných pretekoch. Talenty v ojedinelých
prípadoch už môžu reprezenta ne štartova na ME
a MS vo vzpieraní mládeže do 17 rokov, napr. Jácint
Juhász (Thermál Ve ký Meder) na MEJ-17 v roku
2011, i výh adovo sa pripravova na budúcoro nú
aprílovú kvalifikáciu na 2. OH mládeže v Nankingu.

V roku 2012 bude v kategórii štartova už aj
Mirka Skovajsová (Považan) a 3 diev atá z Ve kého
Medera, ale aj chlap enské talenty Samuel Pavlus
a Patrik Broda (Tatran Krásno), Matej Kubák
(Považan), J.M. Trebichavský (Sokol Mor. Lieskové),
Oliver Fabo, Vra o Vetrák aj Marek Fabo (KOFI
Tren ín).
Pridajú sa tak ku piatim žia kam a 20 žiakom
ro níka 1998, ktorý v kategórii ešte rok zostáva, t.j.
Jácint Juhász, Krisztián Holocsi (Thermál Ve ký
Meder), aj trojica borcov z Bobrova Matúš Kožienka,
Kristián Machajda a Peter Bar ák, ale aj Martin Holi
(Považan), Vilko
acho a Peter Puna (VK KOFI
Tren ín). Zastúpenie starších žiakov a žia ok by malo
by v roku 2012 pomerne dobré, o akáva sa silná
konkurencia medzi družstvami.

Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011 :
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Hmot. kat.
36 kg
40 kg
44 kg
48 kg
53 kg
58 kg
+58 kg

Diev atá
Ol. dvojboj
neobsadené
neobsadené
neobsadené
53 kg
69 kg
neobsadené
47 kg

Sincl.

102,2549 b.

Hmot. kat.
33 kg
36 kg
40 kg
45 kg
50 kg
56 kg
62 kg
69 kg
+69 kg
Sincl.

Chlapci
Ol. dvojboj
70 kg
72 kg
61 kg
97 kg
129 kg
166 kg
157 kg
150 kg
172 kg
257,2048 b.
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DORASTENCI A DORASTENKA
DIEV ATÁ A CHLAPCI DO 18 ROKOV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ro ník 1997 vla ajších starších žiakov
postupuje do kategórie mladších dorastencov a žia ky
medzi dorastenky. Žia ky však medzi dorastenky
nepostupujú, ke že ro ník nebol zastúpený. Zo
žiackych ligových tímov odchádzajú Jakub Fabo
a Adam Kurinský (VK KOFI Tren ín), z Považanu
Denis Daniel, zo Slávie Ružomberok Šimon Hatala aj
Dominik Žákovský, traja Hurbanov ania a al.
Hodnotenie dorastu pod a ostatného obdobia.
Dorastenecká kategória je hodnotená v 4 ro níkoch
diev at, t.j. od 15 do 18 rokov vrátane, a po 2
ro níkoch chlapcov, rozdelených na mladších
a starších, dorastencov do 16 a do 18 rokov.
Dorastenky
a dorastenci
sú
hodnotení
na
majstrovskej sú aži, pri om mladší dorastenci majú
i vlastné hodnotenie, sú ažia na majstrovskej sú aži
juniorov,
mužov
a žien.
Chlapci
sú ažia
v dorasteneckej lige, v lige mužov, diev atá štartovali
v lige žien, ktorá bola nedávno zrušená. Dorastenci vo
veku 18 rokov sú hodnotení aj v poradiach juniorov do
20 rokov.
Dorastenecká
kategória
je
zastúpená
v hodnoteniach medzinárodných klubových pretekov.
V reprezentácii štartujú dorastenci a dorastenky na
ME a MS mládeže do 17 rokov, ME a MS juniorov
(junioriek) do 20 rokov, na OH mládeže, v sú aži
krajín V4 športovcov do 18 rokov.

Je možné konštatova , že v príprave mladších
dorastencov už dlhší as dochádza ku prudkému
zníženiu podielu všeobecnej zložky. Sú asné nároky
kluby tla ia klás vä ší dôraz vo vzpiera ských
disciplínach. Príprava v tejto vekovej kategórii je
v jednotlivých európskych krajinách ve mi odlišná, no
sú krajiny, v ktorých aj dorastenci štartujú vo
viacbojoch.
Neby jedinej pretekárky, Viktórie Luká ovej,
dalo by sa poveda , že kategória dorasteniek v januári
2012 zíva prázdnotou. Dve dorastenky ro níka 1993
prechádzajú do juniorskej, a zo starších žia ok nám
nikto nepostúpil. Pripomenieme, podobne ako vlani
v kategórii junioriek do 23 rokov, tak dnes v kategórii
diev at vo veku 15 až 18 rokov je vo vzpieraní na
Slovensku evidovaná jedna pretekárka.
Túto skuto nos
nie je potrebné ani
konštatova , ani komentova , a nedá sa vysvetli ani
nedostatkom financií. Je potrebné sa hlboko
zamyslie , h ada a nájs prí inu tohto stavu a prija
systémové opatrenia pre nápravu. V porovnaní
s juniorskou „dvadsa trojkou“ je kategória dorasteniek
na Slovensku oficiálnou vekovou kategóriou, a zaiste
viacerí o akávajú, i pre u bude v jubilejnom roku
konania Majstrovstiev Slovenska vypísaný domáci
šampionát. V kalendári sú aží zväzu predbežne
absentuje.

Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011 :
Dorastenky
Hmot. kat.
Dvojboj
44 kg
neobsadené
48 kg
90 kg
53 kg
91 kg
58 kg
neobsadené
63 kg
60 kg
69 kg
neobsadené
+69 kg
93 kg

Sincl.

137,9638 b.

Ml. dorastenci
Hmot. kat.
Dvojboj
45 kg
neobsadené
153 kg
50 kg
162 kg
56 kg
165 kg
62 kg
69 kg
209 kg
238 kg
77 kg
85 kg
242 kg
+85 kg
200 kg
Sincl.

V mladšom doraste už nebude hodnotený
ro ník 1995. Toto sa týka reprezentanta Viktora
Ostrovského z Sokola Hlohovec, ktorý ale zostáva
v reprezentácii do 17 rokov, ale týka sa aj Jozefa
Kurjaka z Bobrova, Patrika Sedláka z Viktórie Košice,
i Mateja Polá ka z Tatrana Krásno, súhrnne desiatky
pretekárov. Naopak, ešte tento rok budú v mladšom
doraste hodnotení hlohoveckí Michal a Matúš

302,7064 b.

St. dorastenci
Hmot. kat.
Dvojboj
50 kg
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
+94 kg
Sincl.

133 kg
142 kg
145 kg
210 kg
232 kg
246 kg
277 kg
288 kg
320,6085

Bodorikovci, Patrik Bar ák z Bobrova, Matej Fulla zo
Slávie Ružomberok. Ak pripo ítame 16 vla ajších
starších žiakov ro níka 1997, tak máme v kategórii aj
s Fabom a Kurinským min. 28 pretekárov. Viacerí
pretekári sú v príprave na tohtoro né MS mládeže,
ktoré budú v Košiciach, a na ktorých mohlo štartova
sedem dorasteniek zo Slovenska s minimálnymi
nákladmi.
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Starší dorastenci sú chlapci vo veku 17
a 18 rokov. 15 pretekárov ro níka 1993 sa presúva do
juniorskej, sú tu Samuel Buc z Bobrova, Radko
Horváth z Viktórie Košice, Matej Gar ek z Diany-Orol
Ružomberok, ale aj Denis Fabo, Jaro Škunda a Jozef
Pšenák ako gro dorasteneckého majstra družstiev

z VK KOFI Tren ín. Naopak, 17 pretekárov ro níka
1994 v kategórii zostáva, ako reprezentanti Jakub
Žilava (ex-KOFI Tren ín, prestup do VŠC Dukla Ban.
Bystrica) a Peter Polá ek z Tatrana Krásno, ktorí už
budú reprezenta ne zaradení v juniorskej kategórii.
V staršom doraste rok za ína s 28 pretekármi.

JUNIORI A JUNIORKY

MLÁDEŽNÍCI DO 20 ROKOV
_ _ _ _ _ _

Odchodom Terézie Sasarákovej (VŠC) do
seniorskej kategórie a junioriek do 23 rokov zostávajú
v klasickej juniorskej kategórii dve 19 –ro né
pretekárky z Ve kého Medera. Majstrovskú sú až
juniorky na Slovensku nemajú vypísanú už dlhší as.
Nevdojak sa natíska znenie bodu 1.2.1 Technických
pravidiel IWF a úsilie, ktoré muselo by vynaložené na
to, aby znel v sú asnej podobe.
Z kategórie juniorov odchádza v ostatnej dobe
menej zastúpený ro ník 1991. Konkrétne sú nimi
Róbert Hatala zo Štúrova a niekdajší juniorský
reprezentant Peter Oravec z Košíc. V kategórii

zostávajú obaja reprezentanti Matej Ková (Mestský
klub Košíc) aj Radoslav Tatar ík (Viktória Košice)
ro níka 92, ako aj Tivadar Jávorka z Ve kého Medera,
i Kristián Kuvik z Hurbanova. Hodnotení budú aj
v seniorskej kategórii, nie však v kategórii juniorov do
23 rokov. Domáca majstrovská sú až juniorov
prebieha spravidla spolo ne so seniorskou. V kategórii
zostáva konkurencia ro níka 1993, vrátane trojice
vla ajších dorastencov VK KOFI Tren ín. alej juniori
vítajú 17 – lennú konkurenciu ro níka 1994, o môže
by na sú aži prínosom. Do roku 2012 vchádza 40
juniorov do 20 rokov.

Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011 :
Juniorky
Hmot. kat.
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg

Dvojboj
neobsadené
125 kg
125 kg
60 kg
neobsadené
neobsadené
93 kg

Sincl.

175,7293 b.

Juniori
Hmot. kat.
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+105 kg
Sincl.

Dvojboj
neobsadené
118 kg
230 kg
232 kg
246 kg
325 kg
331 kg
330 kg
373,3861 b.

JUNIORI A JUNIORIKY DO 23 ROKOV
MLÁDEŽNÍCI DO 23 ROKOV
_ _ _ _ _ _

Situácia v kategórii junioriek do 23 rokov sa
zmenila k lepšiemu. Po et pretekárok k januáru 2012
prirodzene stúpol na dve, a obe diev atá reprezentujú
krajinu. Eleonóra Gogorová (ex-KOFI Tren ín,
prestup do VŠC Dukla Ban. Bystrica) a Terézia
Sasaráková ( VŠC Dukla B.B.) prešla do kategórie
z junioriek.
Kategória junioriek a juniorov do 23 rokov nie
je oficiálnou kategóriou uznanou IWF ani SZV.
Majstrovské sú aže v tejto kategórii sa úspešne
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konajú už asi 40 rokov v zahrani í, ke že zohráva
významnú úlohu pri prechode z juniorskej do
seniorskej kategórie po výkonnostnej stránke, no až
v roku 2009 bol usporiadaný prvý európsky šampionát
pod patronátom EWF v tejto kategórii. Od roku 2010
už európsky šampionát prebieha spolo ne s klasickou
juniorskou
kategóriou.
Domáce
majstrovské
vyhodnotenie juniorov a junioriek do 23 rokov doposia
avizované nebolo, podobne ako domáce rekordy
v tejto kategórii.

PRESUNY VO VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH

Mládež žije športom
Kategória juniorov do 23 rokov sa v roku 2012
nedá ozna i za po etnú. I ke ide iba o rozsah troch
ro níkov, ktoré sú oficiálne sú as ou seniorskej, vlani
bola obsadená ve mi slušne. Štatistiky výrazne kladne
ovplynila ú as
vysokoškolských študentov na
sú ažiach. Dnes však 15 vzpiera ov ro níka 1988
odchádza do seniorských hodnotení a ro ník 1991,
ktorý mal zabezpe i akvizíciu, pozostáva iba
z dvojice pretekárov.
V kategórii dnes nájdeme reprezentantov
Lukáša Kožienku (Olympia Bobrov), Karola Samka

(Košice), z pretekárov VK KOFI Tren ín sú to ro níky
1989 a 1990, Erik Fabo a Adam Masnica, ke že
Dauda prestúpil do Dolného Kubína. V reprezentácii
U-23 bude krajina postráda Ondreja Kružela, ale aj
kapacity, ktoré po as ostatných troch rokov v našej
krajine využité neboli, a to Matúša Pokusu (VK KOFI
Tren ín), i Tomáša Chovanca (Elkop Dolný Kubín).
Spomedzi pretekárov VK KOFI juniorskú kategóriu
opúš a aj Milan Ková .

Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011 :
(dom. – domáci pretekár)

Hmot. kat.
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg

Juniorky do 23 r.
Dvojboj
neobsadené
neobsadené
neobsadené
neobsadené
167 kg
178 kg
neobsadené

Sincl.

208,0846 b.

Juniori do 23 r.
Hmot. kat.
Dvojboj
56 kg
neobsadené
62 kg
neobsadené
69 kg
180 kg
77 kg
315 kg
85 kg
315 kg
94 kg
310 kg
105 kg (dom.)
364 kg
+105 kg (dom.)
385 kg
Sincl. (dom.)
403,3563 b.

ŠTUDENTI A ŠTUDENTKY
MLÁDEŽNÍCI DO 28 ROKOV
_ _ _ _ _ _

Študentská
reprezentácia
sa
„posúva“
o ro ník, do rozsahu pretekárov a pretekárok
narodených 1984 až 1994. Tento rok študentstvo
štartuje na Akademických MS v Eilate a budúci rok na
Svetovej letnej univerziáde v Kazani.
Vlani bola rozbehnutá nová VŠ liga prvým
stretnutím, tento rok pokra uje, nasleduje Slovenská
univerziáda, a v závere roka sa spúš a na prelome
koeficientov nový ro ník VŠ ligy. Ú as v sú ažiach
nie je závislá iba od ro níkov, ale aj od štatútu
študenta a pravidiel konkrétnej sú aže. V niektorých
sú ažiach
bola
povolená
ú as
maturantov,
v niektorých bol povolený štart ešte rok po ukon ení
štúdia. V roku 2012 sa o akáva potvrdenie
univerzitných rekordov.

Zo študentských sú aží tak odchádza ro ník
1983. Medzi študentkami nebol zastúpený. Ro ník
1984
štartuje
v študentských
posledný
rok.
Z reprezentácie zostávajú po výkonnostnej stránke
Eleonóra Gogorová, Radoslav Tatar ík a alší pod a
výsledkov v hmotnostných kategóriách. Vlani sme na
sú ažiach evidovali 5 študentiek a 37 študentov, tento
stav sa od roku 2008 viac-menej nepohyboval.
Zastúpenie jednotlivých VŠ dáva predpoklad
na úspešnejšie usporiadanie šampionátu jednotlivcov
ako sú aže družstiev, s avizovaním v dostato nom
asovom predstihu. Študenti si vedomí svojho
sú asného i budúceho statusu v spolo nosti majú iste
dôvod si svoje akcie plánova (a na sú až sa
pripravova ) v aššie ako desa dní pred podujatím.
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PRESUNY VO VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH

Mládež žije športom
Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011. Poradia sú zostavené iba zo
študentských sú aží.
Študentky
Hmot. kat.
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg

Dvojboj
neobsadené
neobsadené
125 kg
133 kg
167 kg
178 kg
neobsadené

Sincl.

208,0846 b.

Študenti
Hmot. kat.
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+105 kg
Sincl.

Dvojboj
neobsadené
115 kg
243 kg
330 kg
275 kg
290 kg
330 kg
305 kg
415,6564 b.

MUŽI A ŽENY

SENIORSKÍ PRETEKÁRI
_ _ _ _ _ _

V kategórii žien bude od roku 2012 hodnotený
aj ro ník 1992, vlani však po prvý krát zastúpený na
sú ažiach nebol. Spolo ne s „dvadsa trojkou“ vlani
štartovalo 12 žien z 8 klubov. Domáca majstrovská
sú až žien prebieha v termíne majstrovskej sú aže
mužov. V olympijskej príprave 2012 a 2016 sú dve
pretekárky, alšie štyri pretekárky, aj v aka klubovým
štartom v medzinárodnej konkurencii, dosahujú
výsledky na úrovni ME.
Do výsledkov kategórie mužov boli vlani
zapo ítaní aj dvaja cudzí pretekári, ktorých si kluby
zapoži ali na ligové sú aže. Aj v aka prakticky
neobmedzenej ú asti v ligovej sú aži mužov môžeme
konštatova , že slovenskí vzpiera i vstupujú do roka
2012 v po te 118 najlepších výsledkov roka.
Absentujú však masové klubové turnaje, na ktorých
obvykle štartovali jednotlivci z klubov, ktoré nezostavili
družstvo v danom roku.
Ro ník 1992 bude hodnotený ostatný rok aj
v juniorskej kategórii, a následne ho akajú ešte tri
roky v hodnotení „dvadsa trojky“, a toto sa ukazuje
ako ve mi dobrý krok, ke že naša juniorská repre robí
pokroky vo výkonnosti od žiackych ias systematicky
a postupne, takže porovnáva ich dvojbojové sú ty v
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konkurencii o desa rokov starších seniorov na ME
a MS by nebolo ve mi športové. Pravda, v juniorskej
„23 –ke“ už bude chýba motiva ná tabu ka domácich
rekordov.
V reprezentácii je zastúpená širšia škála
ro níkov. Okrem osved ených ro níkov 1974 a 1976,
ktoré sotva prežívajú, je tu už zabehnutý rozsah 1985
až 1989, po jednom z 1982 a 1990, a tiež spomínaná
erstvá 1992 –ka, ktorá by už mohla kde-tu
vypomáha tak, ako sa pred asom zapájala 85 –ka.
Zabezpe enie adekvátneho po tu štartov
v primeranej
konkurencii
lenov
seniorskej
reprezentácie po as roka je jednou z tých
najnáro nejších úloh, no pri tejto vekovej kategórii je
z ve kej asti i previerkou marketingových schopností
športového menežmentu. Medailové úspechy spred
troch až piatich rokov, ktoré ak sa vo zväzovej
ro enke dôkladne pred fanúšikmi uschovajú, tam
potrebné zdroje sotva získajú.
Z poh adu zabezpe enia štartov pre seniorskú
reprezentáciu je nežiadúcim javom aj zníženie po tu
medzinárodných turnajov mužov a žien tradi ne
usporadúvaných na Slovensku.

PRESUNY VO VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH

Mládež žije športom
Najlepšie výsledky v hmotnostných kategóriách a Sinclair v roku 2011 :
(dom. – domáci pretekár)
Ženy

Muži

Hmot. kat.
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg

Dvojboj
neobsadené
150 kg
143 kg
140 kg
167 kg
208 kg
215 kg

Sincl.

239,8320 b.

Hmot. kat.
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg (dom.)
+105 kg (dom.)
Sincl. (dom.)

Dvojboj
217 kg
251 kg
270 kg
335 kg
343 kg
310 kg
365 kg
385 kg
421,8800 b.

MASTERS

VETERÁNI VO VZPIERANÍ
_ _ _ _ _ _

Kategóriou, ktorá u nás preukazuje vynikajúce
reprezenta né výsledky, sú naši masters. A to i
napriek tomu, že pretekári štartujú záujmovo a jedinú
pomoc pre nich dlhodobo predstavuje tá organiza ná,
prostredníctvom vlastnej komisie. Masters sú u nás
zastúpení v nieko kých kluboch a alší jednotlivci
a jednotlivkyne. Sú ažia na domácom veteránskom
šampionáte,
na
majstrovských
podujatiach
a viacšportových hrách Európy a sveta, prípadne
vycestujú na sú aže masters v susedných krajinách
alebo sami niektorú z nich usporiadajú. Zo zahrani ia
sa vracajú spravidla s medailovými oceneniami a vlani
sa naša krajina na majstrovstvách objavila aj
v súhrnnom poradí najlepších pretekárov.
Takže, vlani štartovali dve ženy v skupine
W35 a v tomto zaradení zostávajú aj tento rok, pri om

konkurencia ro níka 1972 im odchádza do vyššej
skupiny. V takmer všetkých vekových skupinách
nájdeme našich masters – mužov. Tento rok sa
pridáva ro ník 1977, nebol vlani na sú ažiach
zastúpený.
Pretekárom masters sa ženy a muži môžu sta
až v roku, v ktorom dov šia vek 35 rokov.
Na prelome rokov 2011/2012 sa mnohí
pretekári presunuli do vyššej vekovej skupiny, kde
budú najmladším ro níkom, napr. uboš Oravec sa
presúva do M40, Tibor Mezei do M50, skupinu M60
opúš ajú až traja pretekári, zastúpenú nemáme
skupinu M70, ale ani M80, kam naši masters zavítajú
najskôr až v roku 2014.

Najlepšie výsledky v SMM bodoch v roku 2011 :
Ženy
SMM

Muži
181,3066 b.

SMM

379,4473 b.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Presuny vo vekových kategóriách
Mládež žije športom 1 /2012
a2c 2012 pod a: klubové info, internet (doplnené)
Fotografie: archív VK KOFI Tren ín
Publikácia neprešla jazykovou korektúrou.
Po et strán : 9
Pripomienky : na vkkofi@gmail.com
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