Správa Komisie vrcholového športu 2019
SLOVENSKÁ KANOISTIKA
Sekcia Divokej vody a plán pre ďalšie
obdobie.
Výsledky RD seniori:

Výsledky RDM:

Najväčšie úspechy v roku 2019:
- víťazstvo v celkovom SP C1M – M.Beňuš
- 9. krát v rade zlato z 3 x C1M Slafkovský, Martikán, Beňuš
- bronz v celkovom SP C1M – M.Martikán
- Zlato ME23 K1M J.Grigar
- Bronz MS23 C1ž Škáchová
- Striebro ME23 C1M M.Mirgorodský a Bronz ME23 K1ž
E.Mintálová
- 5 medailí z hliadok pre RDM

Slovenská kanoistika sekcia divokej vody mala v roku 2019 ďalšiu
nevydarenú sezónu. V RD seniori môžeme sledovať oproti víťaznej ére
do roku 2017 až 50% pokles zisku medailí na vrcholných podujatiach a
rovnako aj o viac ako 50% nižšiu účasť vo finále. Rovnaký klesajúci
trend už začíname vidieť aj v našej mládežníckej reprezentácii. Dôvody
som popisoval v zhrnutí sezóny 2018, a tie sa nezmenili. Hlavným
menovateľom poklesu všeobecnej výkonnosti je nízka efektívnosť
dodávania kvalitných reprezentantov z mládežníckych stredísk TSM a
SVŠ.
Na druhú stranu hlavným cieľom reprezentácie v roku 2019 bolo
vyjazdenie štyroch miesteniek pre OH 2020. S týmto kritériom boli
vytvorené aj nominačné kritériá a tzv. olympijský A tím. Miestenky sa
nám podarilo vybojovať v troch kategóriách K1M, C1M a K1ž. Pričinili
sa o to prevažne pretekári A tímu, čím bol náš zámer naplnení. Konkrétne
miestenku pre Slovensko svojim umiestnením na MS vybojovali
Slafkovský, Grigar, Mintálová alebo Dukátová. Členom A tímu Beňušovi, Martikánovi ani Stanovskej by ich umiestnenie na MS na
vybojovanie miestenky nestačilo, tak ako všetkým ostatným členom
reprezentácie.
Na nevybojovanie miestenky v C1ž sme zareagovali okamžitým
rozpustením vtedajšieho tímu a nastavením novej stratégie pre zisk
miestenky na ME 2020 v Londýne.
Vzhľadom k tomu, že sezónu 2020 zastavila pandémia a mnoho zo
strategických plánov bolo narušených, v ďalšej časti sa budem
venovať skôr téme ako ďalej. Samozrejme naše kroky budú reakciou
na kroky ICF, ktorá si stanovila kritériá pre opätovné spustenie
pretekov, kde chce celosvetovo vytvoriť rovnaké podmienky pre
všetkých pretekárov:
1) Všetky krajiny sa budú môcť pretekov zúčastniť.
2) Pretekári budú mať čas pred pretekmi na tréning.
3) Cena medzinárodnej dopravy na preteky bude pre účastníkov cenovo
prístupná.
4) Oznam či sa dané preteky uskutočnia musí byť zverejnený minimálne
tri mesiace pred uskutočnením pretekov.
Na základe týchto skutočností nám ICF do 31. mája oznámi či sa budú
konať MSJ a MS23 v Tacene, resp. do 30. júna či sa budú ešte v roku
2020 konať svetové poháre.

V každom prípade pandémia narušila tréningový proces a zaužívaný
kolobeh sústredení a pretekov, čo z môjho pohľadu môže
nepredvídateľne zmeniť výkonnosť domácich aj zahraničných
pretekárov.
Rovnako tréningové možnosti sa od každého regiónu výrazne líšia.
Niektorí nemohli trénovať na divokej vode, lebo nemohli cestovať a
bývať v hoteloch, iní sa nedostanú do kvalitnej posilňovne alebo k
fyzioterapeutom či masérom, ďalší zase k novému materiálu. Všetky tieto
faktory robia situáciu nestabilnú a tým aj z hladiska výkonnosti
nepredvídateľnú. Navyše neúčasťou na pretekoch a testovaní si jednotliví
pretekári ani nedokážu overiť či ich tréning ide správnou cestou. Preto
budem navrhovať aby sa všetky rozhodnutia odialili do čo najneskoršieho
obdobia, keď bude situácia dlhodobejšie stabilnejšia. K tomuto návrhu
prispieva aj fakt, že v súčastnosti nieje isté či sa OH v Tokiu a aj MSJ a
MS23 2021 na Novom Zélande vôbec budú konať.
V prípade, že sa MSJ, MS23 uskutočnia (dozvieme sa do 31. mája) tak v
auguste usporiadame v L.Mikuláši a v Bratislave nominačné preteky do
RDM v podobnom štandarde ako sme to robili doteraz.
V prípade, že sa sezóna 2020 znovu rozbehne (dozvieme sa do 30. júna),
tak hneď po zverejnení dátumov od ICF zorganizujem stretnutie, ktoré
bude otvorené pre trénerov všetkých potencionálnych reprezentantov. Na
tejto schôdzi si spoločne dohodneme ďalší postup, ktorý následne
Trénerska rada technicky dotiahne do schválenia na Výkonný výbor.
Pravdepodobné nominačné preteky by sa uskutočnili druhý a tretí
septembrový víkend.
V prípade, že sezóna 2020 nebude otvorená, tak budem navrhovať aby sa
kompletná nominácia na OH 2021 uskutočnila od začiatku v roku 2021 v
mesiacoch marec/apríl/máj. A to v režime štyri nominačné preteky v
slovenských alebo česko/slovenských podmienkach a následne by sa
uzavrela na ME 2021 v Ivrei.

V Bratislave 12.5.2020

Robert Orokocký
Vedúci Komisie vrcholového športu

