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        Príloha č.2 
            Zápisnica TMK č.3/2011 

 
REPREZENTAČNÉ  DRUŽSTVÁ 

 
SENIORI:   
 
Ivana   Reitmayerová  
Počas sez.2010-2011 neštartovala na žiadnom preteku. Nesplnila kritériá pre zaradenie. TMK 
navrhuje ponechať v sledovaní na sezónu 2011-2012 
 
Alexandra  Kunová  
Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 4 x repre C 
 
Nikola Višňová – Lukáš Csolley  
TP splnil kritéria pre zaradenie  do reprezentácie 3 x juniorské repre 
 
Jakub Štrobl 
Pretekár splnil zaradenie do reprezentácie 1 x repre B 
 
 
JUNIORI:   
 
Monika  Simančíková  
Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 4 x repre C juniorské 
 
Karolína  Sýkorová   
Pretekárka nesplnila kritéria pre zaradenie počas sezóny 2010-2011. TMK navrhuje ponechať 
v sledovaní na sezónu 2011-2012 

 
Dominika  Murcková  
Pretekárka nesplnila kritéria pre zaradenie počas sezóny 2010-2011. TMK navrhuje ponechať 
v sledovaní na sezónu 2011-2012 

 
Peter   Reitmayer  
Počas sez.2010-2011 neštartoval na žiadnom preteku. Nesplnil kritériá pre zaradenie. TMK 
navrhuje ponechať v sledovaní na sezónu 2011-2012 
 
 
ŽIACKE DRUŽSTVÁ:  
 
Marco  Klepoch  
Pretekár splnil zaradenie do výberu 3 x  /13 rokov/  
Pretekár bude v novej sezóne štartovať aj v kategórii juniorov. 
 
Jakub  Kršňák  
Pretekár splnil zaradenie do výberu 6 x  /12 rokov/ 
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Marošiová  Ema 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 2 x do 13 rokov / ale nezaradila vo VJ na žiadnom 
preteku 2A, pripadne 3-tý skok/ 
 
Magulová  Miroslava 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 3 x do 12 rokov 
 
Hagarová   Alexandra 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 7 x do 11-12 rokov 
 
Snopeková  Rebeka 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 2 x do 11-12 rokov 
 
Čaplová   Michaela 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 6 x do 10-12 rokov 
 
Šumichrastová  Natália 
Pretekárka splnila zaradene do výberu do 3 x do 10 rokov 
 
 
CTM 
TMK navrhuje do CTM zaradiť širší výber pretekárov ktorí : 
 
1/ splnili kritériá na zaradenie do žiackych družstiev 
 
2/ sú zaradení do sledovania 
 
3/ priradiť do sledovania – E.Viteková  - pretekárka nesplnila kritériá pre zaradenie, ale  počas 
sezóny  skákala vo VJ 2A a zaraďovala rozpracovaný trojitý skok 
M.Hriňáková, K.Brosková, B.Dobiášová - pretekárky nesplnili kritériá pre zaradenie, ale 
počas sezóny zaraďovali pravidelne do VJ rozpracovaný 2A  
 
4/ pretekári kategórie mladšieho žiactva, ktorí splnili kritériá na sledovanie iba  

1 x prípadne sa umiestnili v SP dievčatá  do 6.miesta / chlapci do 3.miesta 
Chlapci : P.Ciba, D.Derler 
Dievčatá: S.Drábová, N.Letenayová,E.Miškovičová 
 

5/ pretekári z kategórie Nádeje staršie, ktorí síce nesplnili kritériá, ale svojimi  
    výsledkami na súťažiach SP dosahovali výborné umiestnenia a v konečnom    
    poradí SP sa umiestnili dievčatá do 6.miesta / chlapci do 3.miesta 
    Chlapci:  S.Fukas, B.Hrnek, G.-A. Grinč,  
    Dievčatá: S.Chalanyová, V.Faglicová, S.-M.Pucherová, S.Mušínska,   
 
6/ pretekári kategórie Nádeje mladšie, ktorí sa v konečnom poradí  
    SP umiestnili dievčatá do 6.miesta / chlapci do 3.miesta 
    Chlapci: S.R.Žilinčík, F.Molnár, D.Zivák,  
    Dievčatá: B.Srbecká, P.Gálová, M-I.Kotlíková, T.Supíková, l.Burgerová,  

S.Matijková 


