
Správa reprezentačného trénera juniorov 
 

 

Juniorskú reprezentáciou som prebral v júni 2021. Pôvodne bola ponúknutá 

spolupráca aj môjmu predchodcovi, pánovi Janíčkovi, ten však spoluprácu odmietol. Juniori 

mali v roku 2021 pod mojim vedením vrchol na majstrovstvách Europy vo Fínsku. 

V septembri 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Európy do 20 a 23 rokov vo Fínsku. Juniori 

absolvovali v príprave 2  desať dňové sústredenia v Bobrove. Na  sústredeniach sa zúčastnili 

všetci nominovaní pretekári okrem Sebastiána Cabalu. 

  

Na ME do 20 a 23 rokov sa postupne zúčastnili títo pretekári. Gabriel Benyík vo 

vekovej kategórii do U20 v hmotnostnej kategórii do 73 kg nebol klasifikovaný v dvojboji ani 

v nadhode. V trhu obsadil výkonom 117 kg siedme miesto. 

 

Matej Matejíček vo vekovej kategórii do U20 v hmotnostnej kategórii do 73 kg nebol 

klasifikovaný v dvojboji ani v nadhode.V trhu obsadil výkonom 112 kg deviate miesto. 

Títo pretekári vypadli v nadhode. Rozcvička prebiehala úplne bez problémov. Aj podľa 

výkonov na sústredeniach nebol náznak, že by mohli mať problém so zdolaním tejto 

hmotnosti. Benyík dostal tzv. moták až na pódiu a po je vypadnutí to Matejíček psychicky 

nezvládol, keďže išlo o jeho piatu súťaž v živote. Obaja pretekári sa však odvtedy zlepšili 

a do budúcna s nimi aj napriek neúspechu v reprezentácii rátame.  

               Matúš Kočár vo vekovej kategórii do U20 v hmotnostnej kategórii do 81 kg obsadil 

13. miesto v dvojboji s výkonom 272 kg, štrnáste miesto v trhu s výkonom 120 kg a trináste 

miesto v nadhode s výkonom 152 kg. 

               Sebastián Cabala  vo vekovej kategórii do U20 v hmotnostnej kategórii do 81 

kg obsadil 7. miesto v dvojboji výkonom 304 kg, deviate miesto v trhu výkonom 133 kg 

a  ôsme miesto v nadhode výkonom 171 kg.  V trhu sa odzrkadlilo to že dva týždne trhal len 

v trhačkách kvôli strhnutým mozolom.   Podľa starých pravidiel by mu bol za tento výkon 

udelený grant od Ministerstva školstva , čo bolo jeho cieľom. Podmienky na získanie grantu 

sa však koncom roka zmenili  a žiaden pretekár nakoniec nezískal grant. 

                 Ján Marek Trebichavský,  vo vekovej kategórii do U23 v hmotnostnej kategórii do 

102 kg obsadil 6. miesto v dvojboji výkonom 323 kg, piate miesto v trhu výkonom 150 kg 

a  siedme miesto v nadhode výkonom 173 kg. Po neplatnom prvom pokuse, neuznaný kvôli 

jemnému dotlačeniu lakti. Ďalšie pokúsy bez problémov keďže Trebichavský vyhrával B-

skupinu snažili sme sa nazbierať kilogramy,  aby sa pretekári v A skupine museli naňho 

doťahovať .  Jeho umiestnenie by tiež znamenalo grant.     

   Michal Rehák,  vo vekovej kategórii do U23 v hmotnostnej kategórii do 102 

kg obsadil 10. miesto v dvojboji výkonom 280 kg, desiate miesto v trhu výkonom 128 kg 

a  tiež desiate miesto v nadhode výkonom 152 kg.  

 V juniorskej reprezentácii sa v rámci sústredení zúčastnilo aj zopár ďalších pretekárov, 

s ktorými taktiež rátame do budúcna. Na záver by som chcel poďakovať osobným trénerom 

pretekárov. 

 

V Bobrove 31.3.2022        Mgr. Ondrej Kružel 



 


