
 

SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Správa o mužskej juniorskej  reprezentácie za rok 2019 a 2020 

    V roku 2019 sa uskutočnilo 5 reprezentačných sústredení z toho 2 boli na Dukle B.B. 

a 3 v Bobrove. Reprezentačný káder tvoril týchto pretekárov : A skupina : T. Romaňák, V. 

Škapec, J. M. Trebichavský, S. Paulus, S. Cabala, B skupina : F. Jeník, V. Kubala , P. 

Broda.  V pláne prípravy boli MS juniorov v júni na ktorých sa predstavil Tomáš 

Romaňák v kategórií mužov do 96 kg a obsadil pekné 7. miesto v dvojboji výkonom 331 kg, 8. 

miesto v trhu výkonom 151 kg a v nadhode 6. miesto výkonom 180 kg. V októbri boli MEJ 

a U23 na ktorých sa predstavili : Ján Marek Trebichavský-U20 a v hmotnostnej kategórií do 

96 kg obsadil tri krát 10. miesto za výkon 312 kg v dvojboji, 147 kg v trhu a 165 kg v nadhode. 

Vladimír Škapec -U20 v hmotnostnej kategórií do 81 kg obsadil 12. miesto v dvojboji výkonom 

275 kg, trináste miesto v trhu výkonom 130 kg a Iež trináste miesto v nadhode výkonom 145 kg. 

Sebas?án Cabala -U20 do 73 kg obsadil 7. miesto v dvojboji výkonom 290 kg, 8. miesto v trhu 

výkonom 130 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 160 kg. SebasIán, zároveň vytvoril európsky 

rekord v U17 v nadhode (160 kg ) a Iež v dvojboji (290 kg). Tomáš Romaňák  sa súťaže 

nezúčastnil  z dôvodu nesprávneho vyplnenia „ADAMS (anI-dopingová agentúra). 



     V roku 2020 sa uskutočnili 4 reprezentačné sústredenia a to 2 v Bobrove a 2 v Dukle 

B.B. Plán prípravy bol zameraný na MSJ a MEJ a U23, ktoré boli zrušené z dôvodu 

šírenia ochorenia COVID-19. Reprezentačný káder tvorili pretekári : T. Romaňák, V. 

Škapec, Sebastián Cabala, Patrik Víťaz,  J. M. Trebichavský, S. Paulus, P. Ozsvald. Tomáš 

Romaňák  z rodinných dôvodov ukončil svoju reprezentačnú činnosť  vo vzpieraní . 
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