
Zápis zo stretnutia realizačného tímu juniorov. 

 

Piešťany, 15.1.2018,  9.00 hod. 

Prítomní: Tesárik, Wiebauer,Hagara,Ostrčil, Ambrus, Vass 

Ospravedlnený: Erban, Petrla 

Nezúčastnil:  

Prizvaní: Klieštenec, Zigo     

Zápis:Tesárik 

Overenie zápisu:  

Privítanie – otvorenie. Tesárik privítal prítomných členov.  

 

Bod 1.  Návrh nominačných kritérií juniorov a kadetov na rok 2018.                                                                                                                    

Tesárik predniesol členom návrh plánu činnosti a nom. kritériá RDJ a RDK 2018. Následne spoločne 

prebrali jednotlivé akcie a tiež samotnú postupnosť nominácie na vrcholné medzinárodné podujatia v roku 

2018. Po konštruktívnej diskusii boli zapracované jednotlivé pripomienky členov a následne bol tento 

dokument  jednohlasne schválený členmi RTJ. 

Hlasovanie: Za 6, Proti 0, Zdržal 0 

Bod 2.   Príprava testovacieho zrazu RDJ a RDK. 

Tesárik informoval prítomných , že v dňoch 25.2.2018 sa uskutoční testovací zraz RDJ a RDK v Šamoríne. 

Testy budú prebiehať na základe vopred dohodnutého programu. Testovania sa môžu zúčastniť aj 

pretekári, ktorí nie sú členmi RDJ a RDK. Testovacia batéria je rovnaká ako v minulom roku. Pretekári aj 

tréneri, ktorí sú členmi RDJ a RDK budú mať zabezpečený obed . 

Bod 3. Okruh pretekárov na olympijský festival mládeže Barcelona. 

Tesárik predniesol informáciu ohľadom možnej nominácie na olympijský festival mládeže. Po diskusii sa 

členovia zhodli na tom, že sa navrhne okruh pretekárov, z ktorých sa následné vyberú pretekári, ktorý budú 

schopný zvládnuť kvalifikáciu v Barcelone. Návrh K1- Bende Adam, C1- Ladič Andrej, Krasňanský Matej 

C1 ž.- Jankovská Kristína?, K1ž.- Pecsuková Katarína, Horváth Emma. V prípade vôle trénerov 

a pretekárov je možné doplniť ďalších pretekárov. 

Test ohľadom zvládnutia slalomárskej časti sa uskutoční 28.2.2018 v plavárni Slovnaft 

Hlasovanie: Za 6, Proti 0, Zdržal 0 

Bod 4.Rôzne  

4.1. Ambrus predniesol žiadosť KKKKomárno ohľadom ostaršenia kanoistu Peter Ch. Lerant z kategórie 

kadetov do kategórie juniorov na celú sezónu a tiež pretekárku kanoistku Viktória Inkréniová, ale len v tom 

prípade, keby nebolo možné spojiť kategóriu kanoistiek kadetiek a junioriek do jednej kategórie.  

4.2. RTJ predkladá ŠTK žiadosť o prehodnotenie možnosti zlúčenia kategórie kanoistiek kadetiek 

a junioriek do jednej kategórie s tým, že by boli vyhodnotené zvlášť. 

 

 

Ukončenie RTJ 15.1.2018 o 12.00 hod. Zapísal: Marián Tesárik 


