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         Príloha č.2 

         Zápisnica TMK č.2/2013 

      

EYOWF 2013 Brašov 

Hodnotiaca správa 

1. Hodnotenie výkonov, výsledky 

 
DOBIÁŠOVÁ  Bronislava 

KP 16. miesto / VJ 18.miesto / celkovo 16.miesto / z 28 pretekárov  90,91 bodov 

 

Krátky program /KP/... v silnej konkurencii slušný výkon. Išla na "istotu", veľmi jej na tom 

(evidentne) záležalo, skákala opatrne, pretože kľúčový skok (2A) jej nešiel ani na rozjazde. 

Potrebuje zvýšiť dynamiku prejavu, výšku skokov ... inak veľmi solídny výkon, vo 

všeobecnosti (rozhovory s rozhodcami) zanechala pozitívny dojem. 

Voľná jazda /VJ/ - podobný štýl prejavu aj jazdenia na "istotu", ako v KP ... hneď na začiatku 

pád pri 2A, a potom už iba klasické skoky, ktoré boli čiastočne dotáčané na ľade (rozhovor 

s asistentom technického špecialistu /A TS/, Katkou Kamberskou), Bohužiaľ bez úsmevu a 

dynamiky ... ale v podstate nič viac nepokazila. 

 

KLEPOCH Marco 

KP 7.miesto  / VJ 19.miesto / celkovo 16.miesto / z 19 pretekárov  101.44 bodov 

 

Krátky program /KP/  ...  výborný výkon ho vyniesol na 7. miesto. Slušné skoky, 

"optimisticky" prejav , slušné korčuľovanie aj piruety. 

Voľná jazda /VJ/ ...  pravdepodobne sa zľakol možnosti bojovat s najsilnejšími ... VJ pokazil 

až tak,  že skončil POSLEDNY vo VJ (19), takže v celkovom poradí padol až na 16-tu 

priečku. Veľmi zlá jazda, už v rozjazde problémy, ktorých sa nezbavil ani počas jazdy. 

Dnešná úroveň v jeho kategórii je tak vysoká, že jej dosiahnutie nie je reálne. 

 

2. Východiská do budúcnosti, perspektíva športovcov 
 

Obidvaja športovci sú v krasokorčuliarskom športe veľmi mladí a aj perspektívny do 

budúcnosti.  Marco Klepoch sa úspešne zúčastnil v sezóne dvoch pretekov ISU Junior Grand 

Prix a viacerých medzinárodných štartov, kde podal dobré výsledky. 

Pre Bronislavu Dobiášovú to bola prvá takáto veľmi kvalitne obsadená medzinárodná súťaž. 

Veríme, že účasť na tejto súťaži bude pre oboch našich krasokorčuliarov veľkou motiváciou 

a zvýšením výkonnostného rastu. 
 

3. Hodnotenie športovísk, organizácia súťaží  
  

Športoviská boli  pripravené veľmi dobre. Aj keď pre nás je nezvyk v tom, že sa jednalo 

o nafukovaciu halu s malým zázemím. Športovci boli ale v celku spokojní s potrebným 

vybavením. Organizácia oboch súťaží bola na veľmi slušnej úrovni. Počas súťaže 

nedochádzalo k žiadnym vačším problémom. 
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4. Materiálno - organizačné zabezpečenie, ubytovanie, doprava 

  

Materiálno – organizačné zabezpečenie zo strany SOV bolo na vysokej profesionálnej úrovni. 

Ubytovanie a strava zo strany organizátora bola na vysokej úrovni / 4 – hviezdičkový hotel/. 

Doprava na šporoviská bola zebezpečovana jednak autobusmi, ale pre krasokorčuliarov to 

nebolo až tak potrebné, keďže športová hala bola „dosiahnuteľná“ aj pešo cca 15 min. chôdze 

 

 

      5.  Zaradenie športovcov do ÚTM atď. (viď príloha) 
Pretekári – krasokorčuliari sú  počas sezóny v sledovaní , kde musia splniť predpísané – 

požadované kritériá na zaradenie do reprezentačných družstiev. 

V krasokorčuľovaní existuje iba jeden ÚTM a to je ZCM. 

 

 

 

 

Materiál vypracovali: 

Čuchran Vladimír – rozhodca krasokorčuľovania, účastník EYOWF-u 2013 

za TMK pri SKrZ - Tőcziková Hana 

 


