ME Moskva 2014 - správa
V čase 26.2-5.3.2014 sa konali v Moskve Majstrovstvá Európy a YOG kvalifikácia zo vzduchových
zbraní. Olimpiyskiy Sports Complex hostil v 10 disciplínach 578 športovcov zo 45 krajín.
Najpočetnejší tím, ktorý sa na ME predstavil bola Ruská federácia, 42 športovcov, Ukrajina 39
športovcov, Nemecko 33 športovcov. 20 a viac športovcov vyslalo Rakúsko, Nórsko, Fínsko,
Francúzsko, Švajčiarsko, Slovensko.
Do kvalifikačných pretekov pre YOG bolo prihlásených 185 športovcov, mladých budúcich
olympíjskych nádejí z 30 krajín. Súťažili v disciplíne vzduchová puška, vzduchová pištoľ a bežiaci
terč.
V kategórii 15 až 18 ročných prebehla kvalifikácia na YOG, ktorý sa bude konať v termíne 14-26.8 v
Čínskom Nankingu. Z tejto kvalifikácie postupovalo 6 športovcov. Aj keď v preteku mohla mať
každá krajina 3 športovcov, právo účasti štartovať na YOG mali iba dvaja za jednu krajinu.
Výsledky YOG:
Od tímu našich mladých juniorov sme si sľubovali prienik do užšej Európskej spičky v danej
vekovej kategórii.
YOG juniorky:
YOG juniorky:
nominačný A limit 413,6b
nominačný B limit 412,5b

YOG výsledok

výsledok 8
miesto na ME

umiestnenie
na ME

Žideková Lenka

410,1 b

410,9

12

Spišáková Kristína

404,3 b

410,9

36

Kolarovská Klaudia

402,5 b

410,9

45

Spišáková sa celú sezónu javila ako líder tímu juniorov. Kristíne však priliš pretky nevyšli, pred ME
mala zdravotné problémy, ktoré ju na čas vyradili z tréningoveho procesu.
Lenka Žideková do poslednej chvíle bojovala o finálovú účasť, no aj napriek osobnému rekordu
sa jej to nepodarilo. Výsledok a umiestnenie su potešitelné a perspektívne do dalšieho obdobia. Je
vidieť, že sa na dievčatách prejavuje pravidelný tréning pod vedením Vierky Dancákovej
Fodorovej.
Klaudia Kolárovska je najmladšia členka tímu juniorov, čomu zodpovedalo aj jej účinkovanie na
ME . Napriek nádejným výsledkom z nominačných pretekov, ešte nedokáže svoj potenciál predať
na úrovni pretekov vyššieho charakteru.

YOG juniori:
YOG výsledok

výsledok 8
miesto na ME

umiestnenie
na ME

Medveď Matej

607,2 b

616,3 b

26

Červenka Denis

605,7 b

616,3 b

28

Holko Ondrej

600,7 b

616,3 b

36

YOG juniori:

Ondrej Holko:
Jeho výkonnosť nedosiahla optimum a na jeho vystúpení bolo vidieť dávku nervozity, ktorá sa
prejavovala na začiatku preteku, pri vstupe do hlavnej fázy súťaže. Ondrej sa pri osobnom
rozhovore viackrát vyjadril, že si úspech želal a podmienil tomu v príprave všetko. Skutočne
pracoval na každom výstrele, ale nervozita zatiaľ prevyšuje jeho technickú zručnosť a
nedovoľuje mu zatiaľ kvalitnejší vstup do preteku.
Červenka Denis:
Vzhľadom k tomu, že som jeho osobný tréner, formu som sa snažil nastaviť u Denisa tak, aby
dosiahol výkon na úrovni jeho nominačných limitov pre YOG a ME.
Denis predviedol vyrovnané položky, všetky nad 100,0 bodov, ale žiadnu výraznejšiu, ktorá by ho
odrazila k vyššiemu výsledku. V závere poslednými dvoma výstrelmi, oba mali hodnotu 9,4b, si
trochu kozmeticky mohol skrášliť výsledok, no nestalo sa tak. Zaostal za očakávaním 3-4 body.
Medveď Matej:
Ukázal v tomto preteku najviac. Bolo vidieť odhodlanosť zvládnuť náročnú atmosféru, ktorej čelil
prvý krát na takomto významnom podujatí. Samotný Matej bol spokojný a až na pár výstrelov, sa
mu pretek vydaril.
V každom prípade chlapci mali na viac, ale chýbali skúsenosti v takomto prostredí...
ME juniori:
ME juniori:
nominačný A limit 615,0b
nominačný B limit 612,7b

plnenie NK na
ME Moskva

výsledok ME
Moskva

výsledok 8
miesto na ME

umiestnenie
na ME

Červenka Denis

609,7 b

610,0 b

620,0 b

40

Medveď Matej

608,1 b

604,2 b

620,0 b

49

Holko Ondrej

612,2 b

602,6 b

620,0 b

51

Červenka Denis:
Predviedol výkon, ktorý som od neho očakával už v YOG preteku. 610,0b je viac ako jeho
nominačný výsledok. Bolo vidieť, že využil skúsenosti z YOG preteku, pracoval na každom
výstrele a snažil sa z aktuálnej formy vyťažiť maximum.
Ondrej Holko:
Horší začiatok preteku opäť narušil Ondrejovu pohodu a nastala fáza, kedy sa usiloval dobehnúť
stratu. Chvíľu sa mu to darilo, ale fázy, kedy sa mu darilo viac, či menej sa premietali celý pretek.
Šampionát ho nezastihol v optimálnej forme.
Medveď Matej:
Horší začiatok trval cca 15-20 rán, príliš dlho riešil túto situáciu, kombináciou oddychu a
suchými výstrelmi. Krízu prekonal a v dalších položkách sa ukázalo, že bolo škodou prísť na
začiatku o body, pretože výsledok by bol oveľa kvalitnejší. Záver zvládol veľmi dobre.
Matejove účinkovanie, vzhľadom na to, že nie je zaradený v žiadnom stredisku, hodnotím veľmi
pozitívne. Je to perspektívny športovec.

ME juniorky:
ME juniorky:
nominačný A limit 413,6b
nominačný B limit 412,5b

plnenie NK na
ME Moskva

výsledok ME
Moskva

výsledok 8
miesto na ME

umiestnenie
na ME

Žideková Lenka

408,2 b

411,4 b

412,2 b

15

Kolarovská Klaudia

406,8 b

402,9 b

412,2 b

58

Spišáková Kristína

414,7 b

401,2 b

412,2 b

64

Lenka Žídeková:
Opäť osobný rekord a opäť atakovanie účasti vo finále. Posledná jej rana mala síce hodnotu 9,6b
a odsunula ju na 15 miesto, ale Lenka svojím prístupom ponúkla juniorskému tímu cestu a spôsob,
že je možné dosiahnúť kvalitné umiestnenie aj s kvalitným výsledkom.
Klaudia Kolárovska:
Kontrolou výstroja prešla, ale pri náhodnom vybere po preteku v YOG nás rozhodcovia
upozornili, že nemá parketu pod pažbou zbrane v súlade s pravidlami... Problém sme technicky
odstránili, ale nastali dalšie. Parketa sa šmýkala a boli nutné niektoré zmeny, ale také, aby sa
Klaudia sustredila 100% iba na priebeh pretekov a nie na kontrolu sporného momentu...
S trénerom M. Slávkovskym na tom pracovali, no Klaudia sa nepribížila výsledkom z
nominačných pretekov.
Spišákova Kristína:
Asi najviac som si sľuboval od Kristíny, pretože ako jediná splnila v nominačný limit na ME. Je
mladá, nesporne talentovaná a perspektívna. Viem, že individuálny prístup zo strany trénerky je
100%ny a jej prvu účasť na ME, aj ked "nie úspešnú" nepokladám za neúspech, ale za zbieranie
skúseností...

ME Muži: nominačný A-limit 621,7b, B-limit 620,3b
Baláž Zoltán/ VŠC Dukla B.B:
ME muži:
nominačný
A limit 612,7,b nominačný B
limit 620,3b

Baláž Zoltán

plnenie NK na
ME Moskva

výsledok ME
Moskva

výsledok 8
miesto na ME

umiestnenie
na ME

625,6 b

617,6 b

623,9 b

42

V priamom rozhovore prebehla Zolova príprava podľa jeho predstáv a aj kontrolné preteky
ukázali, že jeho forma je na úrovni plnenia jeho nominačných kritérii.
Bohužial nemal svoj deň, jeho výkon bol poznačený nie príliš vydareným vstupom do preteku a
stratu sa mu nepodarilo v priebehu preteku dobehnúť. Položky na úrovni 104,0 má zvládnuté,
škoda, že sa mu nepodarilo dosiahnuť jedinú sériu na úrovni 105,5b. Umiestnenie nevyjadruje
jeho natrénovaný potenciál, s ktorým prichádzal do Moskvy, mal rozhodne na viac.

ME Ženy:
Ženy:
nominačný
A limit 413,6b nominačný B
limit 412,5b

plnenie NK na
ME Moskva

výsledok na
ME Moskva

výsledok 8
miesto do
finále

umiestnenie

Pešková Daniela

419,2 b

414,8 b

415,7 b

10

Škotková Dominika

414,7 b

410,6 b

415,7 b

37

Hyblerová Janka

411,7 b

412,9 b

415,7 b

22

Družstvo žien bolo pripravené dobre a v priebehu preteku dievčatá neustále atakovali finálové
pozície, alebo v blízkosti finálovej osmičky. Žiaľ, v závere pretekov prišli chyby, tak ako Janka
Hyblerová aj Dominika Škotkova sa pripravili o kvalitnejsie umiestnenie. Danka Demjen Pešková
v celej sezóne naznačovala, že by jej finále nemalo ujsť, no nakoniec obsadila pekné 10 miesto...
Družstvo skončilo na 6. mieste.
Nominácia u žien sa ukázala správna a bolo by vhodné s týmto tímom pokračovať aj naďalej. Je v
nich potenciál do budúcna sa kvalitne umiestnovať. U Danky je to otázkou času, ostatné dievčatá
potrebujú viac skúseností, ale verím, že sa presadia.
Snáď ešte jedna vec na záver. Na KRR sme odsúhlasili zloženie výpravy. Počas pretekov žien sa ale v
team official aj s našou akreditáciou objavil človek, ktorého som nepoznal. Neskôr som sa dozvedel, že
to bol priateľ Dominiky Škotkovej. Dávam to na vedomie KRR, v budúcnosti by som bol rád, ak by sa
to neopakovalo…
Na záver sa chcem SSZ poďakovať za zabezpečenie výpravy na ME v Moskve. Športovci
vystupovali vzorovo a počas trvania ME sa neobjavili žiadne problémy.
Air 50
Organizátor zaradil do programu ME aj pretek pod názvom AIR 50. Je to nový formát zmiešaných
párov juniora, juniorky, alebo muža a ženy. Strieľa sa 25 rán s limitom 30min, do finále postupujú 4
družstvá s najvyšším výsledkom. Vo finále proti sebe strieľa systémom KO prvé družstvo s tretím a
druhé so štvrtým. Víťazi postupujú do boja o prvé, porazení do boja o tretie miesto…
Zoltán Baláž a Demjén Pešková Daniela skončili v tejto disciplíne na 5. mieste.
Zámerne to spomínam v tejto správe, pretože budúci rok bude tento formát preteku zaradený do
programu Európskych hier v Baku 2015.
Jožo Gonci
Vedúci puškových disciplín SSZ

