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Príhovor
Špeciálne vydanie Mládeže je tento krát venované
u nás netradi nej téme. Výkonom, a iba výkonom. Odhliadnuc
od poslania športu ako takého, i širšieho rozmeru olympijských
hier mládeže, ktoré správne prezentujú samotnú športovú
sú až ako dôležitú sú as celku, je dnešné vydanie sústredené
na výsledky našej talentovanej mládeže s perspektívou
jednotlivcov vyda
sa v budúcnosti na reprezenta né
chodní ky.
Je potrebné podotknú , že reprezenta ná tematika sa
v skuto nosti týka iba užšieho okruhu mladých vzpiera ov,
a ani nie všetci pretekári, ktorí dnes v tabu ke kra ujú svojim
kategóriám, nemusia by automaticky zaradení do budúcej
repre. Na druhej strane, uvedené sú iba najlepšie výsledky, a
v daných kategóriách môže by reálne talentov viac.
V každom prípade, ak h adáme nie o o vzpieraní na
domácej scéne, tak musíme od týchto tabuliek „rýchlo zostúpi
na zem“, pretože reprezentácia v našom športe nemá masový
charakter, a v praxi neradno uvedené výsledky bez adekvátnej
trénerskej opory ani len napodob ova .
Dnešné tabu ky sú zamerané na výkony mládeže dva
až tri roky pred konaním 2. Olympijských hier mládeže.

Olympijské hry mládeže
VZPIERANIE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Olympijské hry mládeže boli odštartované
skupinou letných športov v roku 2010. Projekt nového
podujatia inicioval Jacques Rogge, prezident
Medzinárodného olmypijského výboru.
Mládežnícke OH vznikli v podstate ako
„ved ajší produkt“ ve kých olympijských hier, v ich
od ah enej podobe. Netradi né alebo netradi ne
upravené športové disciplíny, dôraz na sprievodný
kultúrno-výchovný program so zastúpením
o
najvä šieho po tu krajín sveta. Vzpieranie sa ocitlo
v programe OH mládeže ako jeden z olympijských
športov.
Na prvých OH mládeže štartovali v Singapure
vo vzpieraní ro níky 1993 (starší dorast) a 1994
(mladší dorast). I ke oficiálne bolo podujatie ur ené
pre športovcov do 18 rokov, vzpieranie bolo zaradené

medzi tie športy, ktorých horná veková hranica pre
ú as kon ila vekom 17 rokov. Sná aj z h adiska
výkonnosti, kde na svetovej úrovni juniorskí vzpiera i
už atakujú méty dospelých. Sná aj preto, že ME
a MS mládeže sú vo vzpieraní organizované pre
športovcov do 17 rokov, pri om pôvodné ME mládeže
boli organizované pre športovcov do 16 rokov.
Kvalifikácia pretekárov a pretekárok na OH
mládeže prebiehala obdobne ako na ve kých OH,
i ke
v zjednodušenej forme. Hlavné kvalifika né
podujatie bolo iba jedno, európske taktiež, a
v pride ovaní
zostávajúcich
miesteniek
boli
zoh adnené aj alšie kritériá vrátane zastúpenia o
najvä šieho po tu krajín, s podmienkou ú asti krajiny
v kvalifikácii v danom športe. Po et miesteniek pre
športovcov a trénerov vo vzpieraní je daný.
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Mládež žije športom
Predchádzajúce a nasledujúce OH mládeže
VZPIERANIE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Slovenské vzpieranie stratilo viacero šancí
neú as ou
pomerne
silného
ro níka
1992
v kategóriách chlapcov i diev at, kde bolo v dlhodobej
príprave nieko ko výrazných talentov vrátane diev at.
V roku 2010 bol napokon naším jediným kandidátom
na ú as z h adiska výkonnosti na európskej úrovni
Jakub Žilava (technická príprava VK KOFI Tren ín
a COP Tren ín). Reprezenta né plány po ítali
s istotou vybojovania miestenky po as hlavnej
kvalifikácie na prvých MS mládeže 2009 chlapcami
ro níka 92, s kontrolnou ú as ou „olympijského“
ro níka 94 na európskej kvalifikácii o rok neskôr. A tak
by sa aj stalo, keby..
rok

16 -ro . (ml. dorast)

17 -ro . (st. dorast)

2009

1993

1992

2010

1994

1993

2011

1995

1994

2012

1996

1995

2013

1997

1996

2014

1998

1997

Medzitým sa v Rakúsku uskuto nili prvé OH
mládeže v zimných športoch. Krajina si rozšírila
zbierku svojich premiér v medzinárodných podujatiach.
Spomenuli sme si v Mládeži 2/2012.
Nasledujúce letné podujatie je plánované na
rok 2014, už vieme, že sa bude kona opä v Ázii,
v Nankingu ho usporiada ína. Predpokladajme teda,
že ú astníkmi vo vzpieraní budú opä 16 a 17 –ro ní
pretekári a pretekárky, ako uvádzajú i pravidlá IWF.
V praxi to predstavuje ro níky 1997 a 1998 chlapcov
a diev at, vi tabu ka
Zjednodušenie športových disciplín na OH
mládeže sa vo vzpieraní prejavilo v zoštíhlení
dorasteneckých hmotnostných kategórií chlapcov na
šes , a diev at na pä . Olympijské medaily sa
odovzdávajú mládežníkom iba za sú et v olympijskom
dvojboji.
Do preh adovej tabu ky sme teda zahrnuli
kategórie starších žiakov a žia ok, dorastencov
a dorasteniek, v porovnaní výsledkov z obdobia 2010 –
2011 na domácej scéne, slovenských rekordov
a medzinárodných podujatí, ilustra ne aktualizovaných
o situáciu v 1. štvr roku 2012.

Úvodom roka sa rozbieha sezóna
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pri najnovších výsledkoch mládeže je
potrebné poznamena , že v úvode roka sa spravidla
konajú iba ligové sú aže a niektoré tradi né turnaje,
pretože je rozbehom reprezenta nej prípravy
a výkony v ligách spravidla stúpajú až v priebehu
roka. Za iatok roka je rovnako sprevádzaný
„udomác ovaním
sa“
mnohých
pretekárov
a pretekárok vo vyšších vekových kategóriách, ktoré
prinášajú i vyššie výkonnostné méty, zanechané v
tabu kách ich tvorcami a predchodcami, ako aj
požiadavku, ktorú formuje konkurencia sú asného
obsadenia kategórií na európskych podujatiach. Aj
preto tabu ka poskytuje iba orienta ný preh ad. Starší
žiaci ro níka 98, ktorí sa budú môc zú astni v roku
2014 OH mládeže, zatia nemusia ma dostatok
evidovaných dvojbojových štartov, aj rozvoj ich
budúcej výkonnosti v doraste závisí od širokého
spektra okolností, úrovne a zabezpe enia prípravy
vrátane. Objektívnejší môže by preh ad iba pod a
novších výsledkov, a to až najskôr o rok. Významnú
úlohu tiež zohráva budúca podoba kvalifika ného
systému na olympijské podujatie.
Dnes môžeme pozorova talenty, nádejné na
ú as
pod a
obsadenia
ro níkov,
môžeme
konštatova našu nieko koro nú i aktuálnu formu
2

v porovnaní s najlepšími výsledkami dosiahnutými vo
vzpieraní na Slovensku, a tiež v porovnaní s
medzinárodnou konkurenciou.
Uvedením všetkých hmotnostných kategórií
môžeme tiež pozorova rozdiely medzi bežnou
klubovou prípravou pretekárov na domáce podujatia
a turnaje a špecializovanou športovou prípravou
vybraných talentov smerom ku dnešnej a budúcej
reprezentácii krajiny v zahrani í. Spoznáme, aká
nezmyselná je honba za výkonmi „za každú cenu“
v žiackych a dorasteneckých kategóriách.
V domácich sú ažiach sa stretáva zastúpenie
klubovej a štátnej reprezentácie, s ve mi odlišným
spôsobom športovej prípravy. Ak vzpieranie pre
klubového pretekára predstavuje záujmovú innos i
vo no asovú aktivitu so štartmi v lige a vrcholom
prípravy je slovenský šampionát, základom pre
výkonnostný
rozvoj
talentov
je
komplexne
zabezpe ená
príprava
a vzájomné
vyváženie
jednotlivých jej zložiek s oh adom na špecifiká veku
pretekára (-ky), tu cie om je dlhodobo konkurencieschopný športovec na medzinárodnej úrovni, tak
i výkonnostné o akávania realiza ného tímu sú
podstatne vyššie.

PREDOLYMPIJSKÁ SITUÁCIA

Mládež žije športom
Najlepšie výsledky a tohtoro né výsledky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hodnoty slovenských rekordov sú uvedené
pod a evidovaných slovenských rekordných výkonov
ku 31. marcu 2012 v kategóriách žiakov, dorastencov
a dorasteniek. I tu sa prejavuje macošské správanie
vo i diev atám v našom športe, ktoré v kategórii
žia ok nemajú dlhodobo evidované najlepšie
slovenské výkony. Spolo ne s nízkym po tom
sú ažných príležitostí, a mnohokrát chýbajúcim
odborným trénerským prístupom to už roky podlamuje
motiváciu diev at venova sa vzpieraniu.
Najlepší dvojboj dosiahnutý žiakmi, žia kami
a dorastencami v hmotnostných kategóriách v 1.
štvr roku 2012 je uvedený pod a dostupných
výsledkov sú aží, uskuto nených v tomto období.
Osobitne je uvedený ro ník 97 dorastencov.
Dorastenky sú diev atá v rozsahu až štyroch
ro níkov, vo veku od 15 do 18 rokov.
Najpresved ivejším
dôkazom
nieko ko-ro ného
hazardovania so ženskou zložkou vzpierania na
Slovensku je po et sú ažných štartov dorasteniek
v prvom štvr roku 2012, ktorý sa priamo rovná nule.
V orienta ných
výsledkoch
ostatného
európskeho (2011), svetového (2011) a olympijského
(2010) podujatia mládeže vo vzpieraní je uvedený
najlepší výkon v trhu, nadhode a dvojboji ví aza,
alebo iba v dvojboji pretekára
i pretekárky
s umiestnením na 6. a 10. mieste, ak bolo na sú aži
obsadené. V týchto výsledkoch sa mohli vyskytnú
odchýlky, v závislosti na testovaniach WADA.
Potrebné podotknú , že oficiálne výsledky
európskych a svetových sú aží za rok 2011 k asu
zostavenia tabu ky neboli publikované. V štruktúre
podujatí európskej, svetovej i olympijskej organizácie
sú vo vzpieraní sú aže ME, MS a OH mládeže do 17
rokov oficiálnymi podujatiami v najmladšej vekovej
kategórii. Najmladší ú astník (- ka) musí ma aspo
13 rokov, t.j. by vo veku našich starších žiakov.
Tabu ky sú bežnou sú as ou života trénerov,
ktorí po nich z asu na as siahnu pre overenie si
svojich plánov a postupov. Sú iba grafickým
zoradením faktov. Súhrnný preh ad však môže
poslúži na vytvorenie si predstavy pre každého.
Elegancia, s akou sa
ítajúci dokáže v tabu ke
pohybova , môže a nemusí by vlastná ítajúcemu.
Mnohokrát záleží aj na dostupnosti informácií, ako pre
zostavovate a, tak pre ítajúceho. Vyhodnotenie
v textoch nenájdete. Postrehy sú iba ilustra ným
sprievodcom líniami obsahu radov a st pcov,
v súvislostiach.

Slovenské
rekordné
výkony
žiakov
boli
aktualizované v roku 2010 pretekárom z Hlohovca
(dnes dorastenec), niektoré prekonal v tom istom roku
mladší žiak z Ve kého Medera (dnes starší žiak). Sú
príslušné veku a hmotnosti pretekárov vo veku 13
a 14 rokov.
Všeobecne, výkony žiakov sa v sú asnosti javia
v lepšom svetle, ak ich porovnávame s rekordmi
v iastkových
disciplínach,
pretože
najlepšie
slovenské dvojbojové sú ty sú vo vä šine kategórií, a
v danom rozpätí dvoch rokov ú inkovania medzi
žiakmi, nedosiahnute né.
To nasved ujú 45 až 69 –kilové dosahy na
dvojboj. O tie lepšie, s rozdielmi do 30 kg, sa postarali
J. Juhász, K. Holocsi, J. Hromjak, ale aj to by bolo na
dvojro né pôsobenie v kategórii ve ké sústo.
Menšie rozdiely na sú ažiach zaznamenali P.
Broda (18 kg), i K. Machajda (10 kg), ktorý sa na
hranici rekordov v iastkových pohybuje už dlhší as.
Bobrov an vlani aj rekordy vyrovnal, pri om o ich
navýšenie ho pripravilo 0,3 kg telesnej hmotnosti,
ktorými „prešvihol“ svoje zaradenie do kat. 33 žiakov.
Spomínaný rozdiel dnes zaznamenáva v kat. do 36
kg, zatia sa v dvojboji zlepšil o 2 kg.
Vystúpeniami na dosah žiackych rekordov (2-3 kg
v iastkových) sa vlani odchodom do dorastu rozlú il
Jakub Fabo (ro ník 97), v závere roka už svojou
hmotnos ou danú kategóriu presiahol.
Hromjak na za iatku roka predbežne zaostal 2 až
6 kg za najlepšími výsledkami roka 2011 v jeho
kategórii. Úbytok sa prejavil aj v kat. do 50 kg, práve
odchodom Jakuba Faba medzi dorastencov, v íslach
tým kategória stratila až 39 kg a 10 kg v porovnaní
s vla ajším výsledkom ro níka 98 (Juhász).
V kategórii do 56 kg nie je rozdiel oproti vla ajšku
markantnejší, zásluhou Pavlusa, ktorý dosahuje
Fabov vla ajší žiacky výsledok s rozdielom 1 kg, ale
zato o 43 kg nedosahuje vla ajší výsledok Juhásza.
Juhász dnes kra uje kategórii žiakov do 62 kg, v ktorej
výrazný talent ostatnej doby odvlani zvýšil o 7 kg, o
ale stále predstavuje dlhých 27 kg do najlepšieho
slovenského výsledku v kategórii.
Tohtoro né pôsobenie Holi a v kategórii do 69 kg
nedosiahlo vla ajší úspech jeho klubovca D. Daniela,
presnejšie o 29 kg. Holocsi sa v naj ažšej žiackej
kategórii odvlani zlepšil o 10 kg, ím ale zostáva
vzdialený od slovenského maxima o 27 kg.
Medzi nádejné talenty ro níka 98 teda môžeme
zaradi Machajdu, Kožienku, Bar áka, Juhásza
a Holocsiho (pretekári Bobrov, Ve ký Meder).
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Mládež žije športom
Staršie žia ky nemajú evidované rekordy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Slov. rekord. výkon
Hm.
kat.

žia ky
¼ 2012

36
40
44

48

53

58
+58
63

ME
mládeže
2011

dorastenky

MS
mládeže
2011
ví azka

OH
mládeže
2010

6. miesto
10. miesto

-(48, 58)
106

(60, 75)
135
121

(65, 80)
145
125

(47, 57)
105

110
(65, 85)
145
122

112
(74, 95)
168
142

(85, 105)
190
139

71
Mihalovi ová
(98)

(55, 62)
117

-(77, 93)
170
138

111
(85, 108)
191
165

-(95, 107)
192
147

81
Skovajsová
(99)

(67, 82)
150

-(82, 97)
178
164

141
(95, 118)
213
163

-(110, 132)
242
157

134

145

--

(95, 107)
202
162

(99, 120)
219
182

(94, 115)
205
166

--

151

-(115, 139)
251
227

(87, 111)
198
172

(94, 123)
216
173

48
Pongráczová

76
Mihalovi ová

-(67, 85)
152

+63

183
69

+69

4

(60, 70)
130
štand.
(70 – št.,
82)
144

122
153
(91, 111) (121, 151)
201
272
180
175
157

--

Žiaci, ktorí vytvorili naše slovenské
rekordy, by dnes mali (štatisticky)
lepšie šance uspie na vrcholných
podujatiach dorastu. Desiate miesto na
OH mládeže v kat .do 56 kg bolo na
úrovni slovenského žiackeho rekordu.
V kat. do 69 kg bolo desiate miesto
dokonca
17
kg
pod
žiackym
dvojbojovým rekordom, no šiesta
pozícia už bola 55 kg nad ním,
podobne ako na ME mládeže
rovnakom hmotnostnom zaradení.
V kontinentálnej konkurencii by
naši žiaci museli na desiate miesto
dorastu prida 40 až 100 kg v hm.
kategóriách,
pod a
domácich
výsledkov 1. štvr roka 2012. Pre
porovnanie, dosahy na tú istú métu od
slovenských žiackych rekordov sú 8 až
56 kg v hm. kategóriách. Na margo
ú asti
žiakov
na
vrcholných
dorasteneckých
podujatiach,
na
umiestnenia siaha nemôžeme, no
v prípade výrazných žiackych talentov
sa
môžeme
v doraste
kladne
prezentova .
Slovenské rekordy žia ok „nemáme“,
aké zaužívané to slovo v ostatnom
ase. Porovnanie sú asných výsledkov
žia ok s dlhodobo najlepšími teda
vynecháme. Poznamenajme, že žiacka
kategória pred nieko kými rokmi
prepisovala rekordy dorasteniek.
Sú asné výsledky môžeme
porovna iba s medzinárodnou úrov ou
v kategórii
žia ok
(turnaje)
a dorasteniek (šampionáty).
Ke že žiacke turnaje vä šinou
bývajú hodnotené na poradia pod a
bodov, zostávajú nám šampionáty.
Navyše,
rozsah
hmotnostných
kategórií
žia ok
obmedzil
naše
porovnanie s dorastenkami v dvojboji
iba na 4-5 kategórií.
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Mládež žije športom
Žia ky majú ku rekordom dorasteniek bližšie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V prvom štvr roku 2012 sú vyhliadky žia ok z h adiska
(budúcej) reprezentácie pomerne biedne.
Z vla ajších žia ok tento rok štartovala ako najlepšia vo
svojej hmot. kategórii iba D. Mihalovi ová (Ve ký Meder), s
osobným zlepšením o 7 kg v dvojboji, zato úspešne zdvihla
úrove kategórie do 48 kg, ktorá jej zásluhou odvlani
zaznamenala nárast o 23 kg v dvojboji.
V dvojboji našich žia ok zaznamenávame minimálne 70
až 99 kg rozdiel na ví azné dorastenky Európy a sveta. Na
desiate miesto v sú asnej svetovej konkurencii mládeže (ak
bolo obsadené), by naše žia ky potrebovali ešte min. 35 kg
v dvojboji, o je v žiackej kategórii nereálne, a v doraste už
zastúpia vyššiu hmotnos , ím sa méty posúvajú. Doposia
neboli ur ené pre ú astní ky (ú astníkov) podujatí ME a MS
žiadne kvalifika né limity. Konkurencie-schopnos svojho
nominanta (-ky) posúdila vysielajúca federácia. Na
olympijskú prípravu by mali dnešné žia ky ešte dva roky.
Od domácich dorasteneckých rekordov sú naše žia ky
v prvom štvr roku vzdialené 30 až 70 kg (dvojboj), takže
v porovnaní so žiakmi si diev atá (teoreticky) môžu

Hm.
kat.

ro ník
1997

36, 40

--

44
48

53

ro ník 1998

--

--

53
Luká ová

dorasten.
orienta ne
(93-96)

ví azka
6. miesto
10. miesto

-85, 105, 190
90

139
-95, 107, 192

69
Mihalovi .

91

--

--

147
-110, 132, 242

58

157
--

+58

--

47
Monozlay.
94, 115, 205

63

Výsledky našich starších žia ok sú
v medzinárodnej
konkurencii
rovesní ok
dobré, ale výkony, dosahované na vrcholných
sú ažiach dorastenkami, sú podstatne vyššie.
Miriam Skovajsová (Nové Mesto nad
Váhom) medzi staršie žia ky zavítala ako
ro ník 99 ešte iba tento rok, no za sebou má
už
úspešné
vystúpenia
na
Turnaji
olympijských nádejí k konkurencii štyroch
krajín, aj Ve kej cene Eleiko žien v európskej
konkurencii
diev at.
Kvôli
nedostatku
príležitostí na domáce sú ažné štarty sa
najnovšie
stala
lenkou
vynikajúceho
tren ianskeho ženského tímu, ktorý sa už
druhý rok mimo hodnotenia objavuje v eskej
lige.

OH ml. 2010

Domáce výkony 2011
žia ky

gratulova . Dnešní žiaci nemajú dorastenecké
rekordy vôbec „za rohom“, rozdiely sú 60 až
118 kg.

60

166
-115, 139, 251

+63

Prejdime k dorastu. Z tohtoro ných má
olympijskú šancu na ú as iba najmladší
ro ník
dorastencov
a dorasteniek
97.
Poznámka na okraj, za ostatné dva roky
neštartovala žiadna pretekárka (t. . žia ka)
ro níka 97. Ke že dorastenky ani v 1.
štvr roku 2012 neštartovali, vízia ú asti
ro níka 97 v kategóri diev at na OH mládeže
je viac ako nepravdepodobná. Tzn., pri
absencii domácich pretekárok by nemalo
význam porovnáva
slovenské rekordy
dorasteniek s medzinárodnou situáciou.
Sná neuškodí trocha nostalgie. Diev atá,
ktoré vytvorili slovenské rekordy dorasteniek,
by
dnes
dosahovali
na
6.
miesto
v kontinentálnej konkurencii iba s rozdielom
10 až 21 kg v ahších hmotnostných
zaradeniach. Napokon, 10. miesto v kat. do 58
kg bolo 16 kg pod úrov ou slovenského
rekordu.
Vo
viacerých
hm.
kategóriách
bolo
dosiahnutie 6. miesta na OH mládeže ažšie
ako na ME, ale zato jednoduchšie ako na MS
mládeže. V kategórii do 58 kg bolo 6.
olympijské miesto iba o 7 kg „ ažšie“ ako náš
domáci rekord dorasteniek.

227
183
-93
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Pravdaže, sú tu ve ké rozdiely v možnej ú asti.
Na OH mládeže sú ažil vekom iba najmladší
spomedzi štyroch ro níkov dorasteniek. MS a ME
mládeže sa zú ast ujú iba tri ro níky dorasteniek
(do 17 rokov), pri om naše rekordy mohli (teoreticky)
zapisova všetky štyri. S výnimkou Gogorovej (toho
asu za iato ní ky na VK KOFI Tren ín), ktorá

prepísala dva riadky slovenských rekordových
štandardov naj ažšej hmotnostnej kategórie vo veku
18 rokov, zapísali sú asné rekordy vo zvyšných
kategóriách pretekárky vo veku 15 a 16 rokov, t.j. ešte
prechodom zo žiackej kategórie a/alebo na
reprezenta nom podujatí.

Situácia v dorasteneckých kategóriách
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V prvom š vr roku sme neevidovali štart
v kategórii dorastencov do 50 kg. Dopodnes „visia“
v jej rekordovej tabu ke iba štandardy a vla ajšie
sú ažné maximum bolo 17 kg pod ich dvojbojovou
zna kou.
Slovenský rekord v kategórii dorastencov do 56
kg sa v sú asnosti nachádza na úrovni 10. miesta na
MS mládeže do 17 rokov, pri om je o 4 kg lepší ako
10. miesto na ME mládeže, a dokonca o 12 kg lepší
ako 10. miesto na OH !
Na spomínaných OH mládeže by však slovenský
rekord na 6. miesto už nesta il, tam je potrebných
o 21 kg viac. Aktuálne výsledky na domácich
pódiách ukazujú 37 kg pod rekordom, na za iatku
sezóny sa o ne postaral Ma. Bodorik z Hlohovca,
a 41 kg v sledovanom ro níku 97, o tento výsledok
sa v príprave na MS mládeže zaslúžil Jakub Fabo
(VK KOFI Tren ín). Ostatne, vla ajšie maximá
v kategórii boli vyššie iba o 2 kg, takže v súhrne
zatia vyzeráme dobre.
Zaujímavé je i porovanie kategórie zo žiackou,
kde vlani Juhász (ro ník 98) dvojboj vytiahol o 6 kg
vyššie.
Hodnota slovenského rekordu v kategórii
dorastencov do 62 kg sa pohybuje iba 3 až 5 kg pod
úrov ou
6.
miesta
na
medzinárodných
mládežníckych podujatiach. Postaral sa o 16 –
ro ný chlapec.
Domáce výsledky v 1. štvr roku vykazujú 60 kg
(M. Polá ek, Krásno nad Kysucou) pod úrov ou
nášho rekordu a 80 kg (Š. Hatala, Ružomberok)
za ro ník 97.
Minulý rok bol uzatvorený s výsledkom presne
medzi dvomi spomenutými, t.j. 10 kg pod Polá kom
a 10 kg nad Hatalom. Aj v tejto kategórii je
zaujímavé porovanie so žiackou, v ktorej vlani
Juhász dosiahol o 2 kg vyššie od dnešného výsledku
Hatalu a tento rok, už ten istý Juhász, mieri s
rozdielom 2 kg na Polá kov výsledok.
Hatala mal pred dvomi rokmi najlepší dvojboj
ro níka 97 vo dvoch ahších kategóriách.
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V umiestneniach na vrcholných sú ažiach sú
v kategórii do 69 kg vä šie odchýlky. Ak si to
na rtneme pomocou slovenského rekordu, tak ten sa
nachádza tesne nad 10. miestom na ME, 8 kg by
chýbalo na 10. miesto na MS, ale na OH mládeže je
o 62 kg (!) nad 10. miestom, a sú asne 10 kg pod
šiestym, takže sa zdá, že princíp univerzality skuto ne
fungoval. Podobne ako na ve kých OH, rozdiely
dokladujú vplyv kvalifika ných kritérií na výsledok.
Z poh adu výkonnosti sú vo vzpieraní pre
Európanov MS náro nejšie ako olympijská sú až. Ako
sa ukazuje, že i v mládežníckej kategórii.
Naše štvr ro né výsledky sú 35 kg (M. Mur o,
Krásno) pod slovenským rekordom, a 80 kg u P.
Mokošáka za ro ník 97. Mur o predbežne spo inul na
úrovni vla ajšieho maxima v kategórii. Ak porovnáme
s vla ajšími žiakmi, tak Danielov žiacky výsledok
zaostal za dnešným Mokošákovým iba o 10 kg. Daniel
(Nové Mesto nad Váhom) viedol pred dvomi rokmi
v 62 –ke žiakov ro ník 97.
V kat. do 77 kg je náš rekord postavený vysoko
nad šiestym miestom na ME aj MS. Sú asne je o 13
kg slabší od európskeho šampióna, 11 kg od
svetového šampióna a 27 kg v olympijskom prípade.
To sú dobré správy.
Tými horšími sú, že naše sú asné výsledky
dorastu sú na míle vzdialené od najlepších
slovenských výsledkov, t.j. až 89 kg (P. Polá ek) a 105
kg (P. Bar ák) za ro ník 97. V porovnaní, naj ažšia
kategória žiakov zaostáva za výkonmi dorastencov
ro níka 97 v kategórii do 77 kg iba o 13 kg. Polá ek na
za iatku roka pribrzdil vo vzdialenosti 29 kg od
vla ajšieho maxima v kategórii.
Najlepší slovenský výsledok v kategórii do 85 kg
dorastencov sa nachádza 16 kg nad 10. miestom
v kontinentálnom po atí, a 31 kg vo svetovom. OH
mládeže desiate miesto ani obsadené nemali, po et
pretekárov je limitovaný. Náš rekord zapísal 18 –ro ný
pretekár.

PREDOLYMPIJSKÁ SITUÁCIA

Mládež žije športom

dorastenci

MS
mládeže
2011
ví az

¼ 2012

6. miesto

¼ 2012
(ro ník 97)

10. miesto

Slov. rekord. výkon
Hm.
kat.

žiaci
¼ 2012

33

36

40

45

50

56

(30, 40)
70
-(37, 47)
84
74
Machajda
(98)
(47, 60)
105
87
Broda
(99)
(53, 66)
119
91
Hromjak
(99)
(62, 72
(76)
135
90
Rábel
(98)
(83, 102)
185
123
Pavlus
(99)
(90, 110)
200

62

173
Juhász
(98)
(90, 110)
200

69

+69

131
Holi
(98)
(100, 117)
209
182
Holocsi
(98)

ME
mládeže
2011

OH
mládeže
2010

-67, (85,
150
štandardy)
---

(83, 106)
189

(100, 121)
221

174

183

151

172

(95, 105)
(105, 128) (104, 135)
197
233
236
160
205
216
Ma. Bodorik
156
193
197
J. Fabo
(107, 127) (110, 146) (120, 144)
235
264
262
175
240
241
M. Polá ek
155
214
218
Hatala
(115, 135) (131, 160) (136, 162)
245
289
288
210
255
271
Mur o
165
241
253
Mokošák

Porovnajme teda so 6. miestom.
Na ME by nám chýbalo 8 kg. Naopak,
o 17 kg by sme ho prevýšili na MS
a o 22 kg na OH.
Ví azné pozície sú už privysoko,
35 až 45 kg nad hodnotou slovenského
rekordu. S prihliadnutím na naše
sú asné výsledky konštatujeme 47 kg
sklz pod rekord (Mi. Bodorik,
Hlohovec), ale už v prvom štvr roku je
jeho zásluhou výsledok v kategórii o 4
kg lepší ako vla ajšie maximum.
Michal Bodorik (ME 20. m.),
podobne ako Peter Polá ek (ME 17.
m.), absolvovali svoju európsku
premiéru v kategórii do 69 kg vlani na
ME mládeže, no v roku konania 2. OH
mládeže už budú obaja v juniorskom
veku.
Kategória mladších dorastencov nad
85 kg u nás evidované rekordy vôbec
nemá. Európa a svet túto kategóriu
v doraste nemajú. Na OH mládeže je
však oficiálne naj ažšou kategóriou
sú aže chlapcov. V roku 2012 nám tu
štartoval zatia nová ik, takže sa
vyvarujeme porovnania.
S „olympijskou pluskou“ môžeme
porovna kategórie do / nad 94 kg.

(117, 140)
256
218
185
(117, 140)
257
238
219
(134, 161)
295
255
183

Zásluhou Mateja Ková a (Košice)
pred dvomi rokmi sa slovenský rekord
ocitol, i na as zastavil, na výhodných
pozíciách z h adiska medzinárodnej
konkurencie, no menej potešujúcich
pozíciách
z h adiska
konkurencie
domácej, sú asnej. Podobne, ako
Oravec a Tatar ík, košickí juniori
zanechali v naj ažších kategóriách
šteblíky
privysoko
na
sú asné
osadenstvo.
V ase prekonania rekordov mali
18 rokov. Navyše, Tatar ík to dokázal
premietnu aj do juniorskej rekordovej
tabu ky.
Za tri roky dorastenecké rekordy
„neprekúsal“ ani náš talent Žilava,
ktorému na to (teoreticky) zostáva už
iba jeden rok, kým sa presunie do
juniorskej.
Dvere
na
vrcholné
mládežnícke šampionáty má Žilava
ako junior tento rok už zatvorené.
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77

85

(133, 167) (140, 173) (138, 173)
300
313
311
211
287
253
P. Polá ek
195
265
215
Bar ák
(132, 165) (148, 186) (156, 191)
297
332
347
250
305
280
Mi. Bodorik
250
281
266
Mi. Bodorik
--

+85

115
(nový)

(145, 182)
327
248
-(154, 183)
335
275
-(160, 196)
351
289
--

94

+94

(140, 171)
310
281
Žilava
-(155, 173)
321
125
(nový)
--

(144, 176) (172, 181)
319
353
293

303

275
272
(181, 209) (174, 205)
390
379
291

292

--

279
(Žilava)

Rekord v kategórii je postavený 17
kg nad 6. miestom ME mládeže do 17
rokov, ale 9 kg pod výsledkom
európskeho šampióna. Podobne, náš
rekord je o 7 kg lepší od 6. miesta na
MS, ale až 43 kg pod titulom. Šieste
miesto na OH mládeže bolo o 21 kg
slabšie ako náš rekord, ale ví az stál
41 kg nad ním.
Žilavov dvojboj bol na za iatku
roka 29 kg pod slovenským rekordom,
ale prevýšil svoje vla ajšie maximum
v tejto hmotnostnej kategórii o 4 kg.
Z jednoduchého
dôvodu,
lepšie
výsledky dosiahol v naj ažšej.
Aj naj ažšia kategória staršieho
dorastu je dnes doma zastúpená
nová ikom.
Výkony na medzinárodnej scéne
sú
v nedoziernych
dia kach
na
dvojbojového šampióna, ale pozície do
6. miesta boli v rozsahu našich
rekordmanov.
Na vla ajších MS chýbalo Žilavovi
(t. .
len VK KOFI Tren ín) na
slovenský rekord 42 kg,
o mu
posta ilo na 10. miesto. Na šiestu
prie ku by už potreboval do sú tu
o 13 kg viac.
Na OH mládeže by mu posta ilo
o 10 kg viac na 6. miesto, pri om na
spomínaných MS Žilava ani nedosiahol
svoj najlepší výsledok roka.
Napriek lopotnej práci s talentmi
dnes môžeme konštatova pokles
výkonnosti mládeže v porovnaní so
slovenskými rekordmi a nižší po et
výrazných talentov vo veku mládeže.
To
môže
v budúcnosti
klás
neprimerané nároky na vy aženos
jednotlivcov, ako sa stalo vlani
v juniorskej
kategórii.
Európska
a svetová konkrencie-schopnos u nás
finišovala ro níkom 92 a iasto ne 94,
pri om systém prípravy mladších
ro níkov 95 a 96 sa v priebehu do kal
zmien, a následky výkyvu zatia
môžeme iba odhadnú . Predpoklada
možno pokra ovanie pretrvávajúceho
trendu, že šance na lepšie pozície
budú
ma
pretekári
s pevným
základom v individuálnej príprave.
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OH mládeže
2010

Domáce výkony 2011
Hm.
kat.

žiaci

dorasten.

ro ník 1997

ro ník 1998

33

--

70 K. Machajda

36

--

72 K. Machajda

40

--

61 M. Súdny

45

93 J. Kecskés

97 M. Kožienka

50

129 J. Fabo

100 P. Bar ák

orienta .
(93-96)

ví az
6. miesto
10. miesto

133
117, 140, 256

56

142 J. Fabo

166 J. Juhász

162

218
185
117, 140, 257

62

143 Š. Hatala

157 J. Juhász

165

238
219
134, 161, 295

69

150 D. Daniel

110 M. Poštek

210

255
183

+69

164 D. Denis

172 K. Holocsi
145, 182, 327

77

238

248
--

85

246

154, 183, 335
275

alším konštatovaním je privysoká
svetová úrove
na najvrchnejších
prie kach, táto však zostáva doménou
iba nieko kých krajín a situácia sa
môže meni .
Oblas reprezentácie z poh adu
umiestnení vo vzpieraní teda nevyzerá
najlepšie,
o to
dôležitejšie
sa
v nasledujúcom
období
javí
by
sústredenie sa na rozvoj nášho
športového
odvetvia,
výdatné
posilnenie
pretekárskej
zložky,
skvalitnenie
domácich
sú aží,
zlepšenie vz ahov dnu aj von lenskej
základne, odborná príprava, a aj
zužitkovanie prínosu prebehnuvších
školení.
Dva roky prípravy, ktoré zostávajú
do OH mládeže v íne, sú optimisticky
dlhý as na prípravu vzpiera ov, ktorí
síce v Nankingu nebudú atakova prvé
prie ky,
ale
zapoja
slovenské
vzpiera ské hnutie do mašinérie
významného mládežníckeho podujatia,
dôstojne odprezentujú športového
ducha a kultúrnu vyspelos Slovenska
a prinesú nám nielen po etné zážitky,
ale aj cenné podnety na vylepšenie
našich vlastných aktivít.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Predolympijské dianie
Mládež žije športom 4 /2012
Špeciálne vydanie

-160, 196, 351
+85

200 (ml.)

289
--

94

277
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Fotografie: web
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