Stratégia rozvoja kategórie C1Ž v rokoch 2016 – 2020
V roku 2020 bude kategória C1ž zaradená do programu Olympijských hier. Definitívne
potvrdenie prebehne v roku 2017 počas zasadnutia MOV. Vzhľadom k týmto skutočnostiam
spúšťame intenzívnu podporu rozvoja tejto kategórie s cieľom vychovať za 4 roky potenciálne
medailistky na OH 2020. Rámcový program rozvoja :
2016
- Podľa poradia seniorskej reprezentácie v roku 2015 podporíme v jarnej príprave na sezónu
2016 sumou 2000.- EUR pretekárky M. Škáchová, S. Maceková, S. Stanovská, S. Glejteková.
- V apríli 2016 prebehne nominácia na ME 2016 kde obsadíme všetky 3 lode.
- V máji 2016 prebehne nominácia do RD 2016.
- Trénerská rada nominuje na svetové poháre všetky tri lode.
- Prvé tri lode nominácie budú mať zväzom zabezpečený nákup špeciálnej výstroje na vodu
tzn. 1ks loď, 2ks pádlo, 1ks šprickobunda KR, 1ks šprickobunda DR.
- 29.5. musí každí z trénerov vynominovanej lode potvrdiť účasť na 1.-5. kole Svetového
pohára.
- Vzhľadom k predpokladanej výkonnosti našich mladých pretekárok, Trénerská rada.
navrhuje aby počas sezóny nastala rotácia lodí na Svetových pohároch. Kľúč rotácie bude
nastavený priebežne (podľa potvrdenia účasti a podľa výkonnosti na NP ).
- Zodpovedný tréner za kategóriu C1ž bude Peter Cibák ml., asistent J.Ontko.
2017
- Podľa finančných možností SZKDV v prípade nutnosti podporíme jarnú prípravu vybraných
lodí C1ž.
- Rovnakým spôsobom budeme postupovať pri nákupe špeciálnej výstroje.
- Trénerská rada navrhuje obsadiť počas vrcholných pretekov všetky možné miesta v C1ž.
(Pozor v roku 2017 sa už bude udelovať počet miest na svetové poháre pre jednotlivé
federácie podľa ICF Ranking na základe výsledkov z rokov 2015 a 2016.)
- zodpovedný tréner za kategóriu bude pridelený na základe vývoja a výsledkov sezóny 2016.
2018 – 2020
- V prípade pozitívneho rozvoja kategórie C1ž budeme pri výbere do užšieho OH tímu
postupovať pyramídovým spôsobom tzn., že bude prebiehať postupná selekcia lodí
s vyústením najlepšej pre účasť na OH.
- zodpovedný tréner za kategóriu bude pridelený na základe výsledkov sezóny 2016 – 2017 a
prognóz smerom k OH 2020.
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