
Koncepcia prípravy žiakov roku 2014. 
 
Ciele prípravy: 
 
Na ME dosiahnuť v  medailu v jednotlivcoch v kat.D16.  V ostatných kat. žiakov  do prvej 
tretiny výsledkovej listiny.  
. 
Udržať krok s európskou špičkou. 
  
Príprava sa zameriava na majstrovstvá Európy žiakov na Ukrajne v Вінниця  12.6.- 15.6.2014 
 
 
Príprava a nominačné preteky žiakov : 
- jarné sústredenie Modra                                                      18.04.-20.04.2014 
- Martinský pohár                                                      03.05.-04.05.2014 
- Kroměříž O - sport cup      10.05.-11.05.2014 
- Turnov pretek v ČR  krátka trať + šprint + 144 klasika  31.05.-01.06.2014 
- Kros: (2 okruhy ) Martin      Máj 2014 
- Pohár Turia                                                                17.05.-18.05.2014 
- Pohár Kysuca                                                            07.06.-08.06.2014 
- Letné sústredenie Krahule a okolie                                      21.07.-27.07.2014 
Bodová tabuľka: 

  
  2. miesto 10 bodov  
  3.  miesto   8 bodov 
  4.  miesto   7 bodov 
  5.  miesto   6 bodov 
  6.  miesto   5 bodov 
  7.  miesto   4 body 
  8.  miesto   3 body 
  9.  miesto   2 body 
10.  miesto   1 bod 
Ostatní    0 bodov  
 

Príprava pretekárov prebieha v klube a na sústredení reprezentácie . 
Počet pretekárov v jednotlivých kategóriách sa bude odvíjať od výšky dotácie na žiacke 
kategórie.2 pretekárky D16, 1-2 pretekári M14, 3 pretekári v M16.  
Body sa počítajú do tabuľky, podľa umiestnenia pretekára vo výsledkovej listine a počítajú sa 
všetci pretekári aj zahraniční a berú body slovenským  pretekárom.  
Zúčastniť sa maximálneho počtu pretekov nakoľko je to zároveň príprava na ME. 
Do konečného súčtu sa počítajú všetky preteky. 
 
Nominácia sa uzavrie po posledných pretekoch Slovenského pohára, t. j. 08.06.2014.  
 
.  
Žiacke kategórie  (M 14 a M16 a D16) absolvujú prípravu s juniormi. Po Majstrovstvách 
Európy žiakov, žiacki reprezentanti môžu pokračovať v nominácií do juniorských kategórií.  
 
Koncepcia juniorov vychádza z koncepcie dospelých a kopíruje ich kalendár.  
 
Reprezentanti zaradení do reprezentácie:  

Kat. D - 16   Filová Barborka, Lazoríková Edit. 



Kat. M - 14   Jurčík Tomáš.  
Kat. M - 16   Budai Samuel, Cuninka Ján, Račko Lukáš. 

Zoznam reprezentantov je otvorený a nominácie sa môžu zúčastniť aj ďalší pretekári. 
 
 
 
Tréner reprezentácie. 
Šimeček Jozef  
 


