
Plán prípravy reprezentácie na rok 2022 

 

Príloha 1.: Plán prípravy mužov na ME 2022 

Príloha 2.: Plán prípravy žien a junioriek na ME 2022 a MSJ 2022 

Príloha 3.: Plán prípravy juniorov na rok 2022 

Príloha 4.: Aktualizovaný systém príspevkov na rok 2022 

 

Reprezentácia U15 a U17 

Reprezentačná komisia navrhuje výkonnostné kritéria na zaradenie do reprezentácie na 

rok 2022, ktoré predostrel reprezentačný tréner U15 a U17 p.Buzgó. 

Dané výkonnostné kritéria NIE SÚ limity na ME U15 a U17. K dnešnému dňu nie je 

známe miesto konania, ani dátum mládežníckych ME. Po zverejnení miesta konania a dátumu 

sa na základe finančných možností stanovia presné výberové kritéria. 

Dievčatá 15                Chlapci 15                      Dievčatá 17            Chlapci  17  

Do 40kg -75/                Do 49kg-125/               Do 40kg-80/             Do 49kg-135/ 

      45kg-80/                       55kg-135/                      45kg-85/                  55kg-145/ 

      49kg-85/                       61kg-145/                      49kg-93/                  61kg-160/ 

     55kg-95/                        67kg-160/                      55kg-100/                67kg-175/ 

     59kg-103/                     73kg-175/                      59kg-110/               73kg-190/ 

     64kg-113/                      81kg-190/                     64kg-120/                81kg-200/    

     71kg-123/                      89kg-205/                      71kg-130/                89kg-215/ 

     76kg-130/                      96kg-215/                       76kg-140/               96kg-225/ 

     81kg-140/                    102kg-225/                      81kg-150/             102kg-235/ 

  +81kg-145/                   +102kg-235/                      +81kg-155/           +102kg+245/ 

MS U17 2022: Vzhľadom na to, že MS U17 sa uskutočnia v roku 2022 v mesiaci jún v Mexiku, 

RK akceptuje návrh reprezentačného trénera a na základe aktuálnych výkonnosti predbežne 

navrhuje dvoch pretekárov, ktorí však musia splniť nasledujúce výkonnostné kritéria:

 Vladimír Macura; h.k. +102 kg; požadovaný výkon – 310 kg   

 Laura Svrčková; h.k. 76/81 kg; požadovaný výkon – 180 kg 

Turnaj krajín V4: RK navrhuje zúčastniť sa v roku 2022 na turnaji V4, ak sa uskutoční 

v pôvodnom formáte, ako pred pandémiou. 

Reprezentačný tréner v roku 2022 navrhuje 5 sústredení, zameraných na spomínane akcie 

s priemerným počtom 10 pretekárom na každom sústredení. 



Reprezentácia U20 a U23 muži 

Reprezentačná komisia navrhuje limity reprezentantov do 20 a 23 rokov, ktoré 

predostrel reprezentačný tréner p.Kružel.  

RK navrhuje zvýšiť príspevok na prípravu tejto vekovej kategórie (vrátane žien) zo 150 

eur mesačne na 200 eur mesačne po dobu troch mesiacov mimo príspevku ZCTM. Viac 

v prílohe 4. 

 V prílohe 3 plán prípravy juniorskej reprezentácie na rok 2022. 

Navrhované limity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentácia seniorov – mužov 

Reprezentačná komisia navrhuje limity pre seniorov – mužov na ME 2022, ktoré 

predostrel poverený tréner reprezentácie mužov p.Tkáč.     

 Výkonnostné kritéria na MS 2022 budú určené až po ME, keď budú jasné hmotnostné 

kategórie, systém kvalifikácie na OH 2024 a vyhodnotia sa možnosti vybraných pretekárov 

zabojovať o účasť na OH.        

Navrhované limity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória MEJ  20 MSJ 20 ME  23 

Do 55 kg 218  kg 225 kg 225 kg 

Do 61 kg 235 kg 240 kg 243kg 

Do 67 kg 238 kg 248 kg 255 kg 

Do 73 kg 243 kg  253kg 260kg 

Do 81 kg 258kg 275 kg 280 kg 

Do 89 kg 280 kg 290kg 295kg 

Od 96 kg 293 kg 300 kg 305kg 

Do 102 kg 300kg 308kg 315 kg 

Do 109 kg 310 kg 322 kg 325 kg 

+109 kg 325kg 335 kg 335 kg 

Kategória ME 

55 230 

61 250 

67 270 

73 285 

81 305 

89 315 

96 325 

102 335 

109 345 

109+ 360 



RK navrhuje zmenu v systéme príspevkov, keď pretekár mohol čerpať do splnenia 

limitu príspevok prislúchajúci trom mesiacom zo štyroch a po splnení limitu štvrtý mesiac. RK 

navrhuje nominovaným pretekárom do splnenia limitu čerpať príspevok prislúchajúci 

dvom mesiacom a až po splnení limitu zvyšných dvoch mesiacov. 

RK navrhuje, aby pretekárom, ktorí v poslednom štvrťroku 2021 spravili výkon nad 

stanovenými limitmi na ME, stačilo potvrdiť výkonnosť 5 kg pod hranicou limitu v danej h.k. 

Zároveň majú nárok čerpať celú sumu príspevku na štyri mesiace.  

 V prílohe 1 plán prípravy mužov na ME 2022. 

 

 

Reprezentácia junioriek a žien 

Reprezentačná komisia navrhuje limity pre seniorky na ME 2022 a juniorky na MSJ 

2022, ktoré predostrel reprezentačný tréner žien p.Gribanin.   

 Výkonnostné kritéria na MS 2022 budú určené až po ME, keď budú jasné hmotnostné 

kategórie, systém kvalifikácie na OH 2024 a vyhodnotia sa možnosti vybraných pretekárov 

zabojovať o účasť na OH.         

 RK navrhuje zmenu v systéme príspevkov, keď pretekárka mohla čerpať do splnenia 

limitu príspevok prislúchajúci trom mesiacom zo štyroch a po splnení limitu štvrtý mesiac. RK 

navrhuje nominovaným pretekárkam do splnenia limitu čerpať príspevok prislúchajúci 

dvom mesiacom a až po splnení limitu zvyšných dvoch mesiacov.   

 RK navrhuje, aby pretekárkam, ktoré v poslednom štvrťroku 2021 spravili výkon nad 

stanovenými limitmi na ME, stačilo potvrdiť výkonnosť 5 kg pod hranicou limitu v danej h.k. 

Zároveň majú nárok čerpať celú sumu príspevku na štyri mesiace. 

Navrhované limity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka k príspevkom: 

Keďže je pravdepodobné, že sa schvália sprísnené kritéria na schvaľovanie Top Teamu na 

Ministerstve školstva, prípadne dôjde k individuálnemu posúdenie pridelenia grantu, je možné, 

že sa pridelené príspevky na konkrétnych pretekárov budú meniť. V prípade nepridelenia 

grantov RK navrhuje aspoň čiastočnú kompenzáciu z prostriedkov SZV. 

Kategória MEJ  20 MSJ 20 ME  23 ME 

45 130 143 135 145 

49 138 148 150 160 

55 148 153 160 170 

59 153 158 167 178 

64 160 163 172 183 

71 170 173 180 188 

76 180 183 188 193 

81 185 188 192 200 

87 190 192 196 205 

87+ 195 197 200 210 


