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Príloha č.4  

Zápisnica TMK č.3-2013 

 

NÁVRH NA REPREZENTAČNÉ  DRUŢSTVÁ 

na sezónu 2013-2014 

 

 

SENIORI:   
Alexandra  Kunová  

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 3 x repre B 

 

Frederica Testa – Lukáš Csőlley  

TP splnil kritéria pre zaradenie  do reprezentácie 3 x repre B 

 

 

MLÁDEŢ: 

 

JUNIORI:   
Monika  Simančíková  

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 2 x repre A, 4 x repre B. 

Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť aj v kategórii seniorov. 

 

Nicol  Rajičová 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 2 x repre A, 3 x B, 3 x do 18 rokov 

Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť aj v kategórii seniorov. 

 

Dominika  Murcková  

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie 3 x do 18 rokov 

Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť aj v kategórii seniorov. 

 

Klepoch Marco 

Pretekár splnil zaradenie do reprezentácie  1 x B, 3 x 18rokov, 1 x Mládeţ  

Pretekár bude v novej sezóne súťaţiť aj v kategórii seniorov. 

 

Erika Viteková 

Pretekárka  nesplnila zaradenie do reprezentácie počas sezóny 2012-2013 a to z dôvodu 

zranenia.  TMK navrhuje ponechať v sledovaní na sezónu 2013-2014. 

Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť aj v kategórii seniorov. 

 

Dobiášová Bronislava 

Pretekárka  splnila kritéria na zaradenie 3 x pre staršie ţiactvo, ale súťaţila v kategórii junior. 

 

 

ŢIACKE DRUŢSTVÁ:  
Kršňák  Jakub 

Pretekár splnil zaradenie do výberu  3 x staršie ţiactvo    

 

Gabániová Ema 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu 4 x mladšie ţiactvo 
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Frišová Izabela 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu  6 x mladšie ţiactvo  

 

Iglárová Tamara  
Pretekárka  splnila zaradenie do výberu  6 x mladšie ţiactvo   

 

Čaplová Michaela 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu  5 x mladšie ţiactvo  

 

Plačková Veronika  

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu  5 x mladšie ţiactvo  

 

Chalanyová Soňa 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu  3 x mladšie ţiactvo 

 

Hrnek Bohuš 

Pretekár splnil zaradenie do výberu   6 x mladšie ţiactvo       

 

Fukas Simon 

Pretekár splnil zaradenie do výberu  3 x mladšie ţiactvo  

    

Kotlíková Inez Mária 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu   2 x staršia nádej  

 

Kucháriková Barbora 

Pretekárka  splnila zaradenie do výberu   2 x staršia nádej  

 

 

CTM 
 

TMK navrhuje do CTM zaradiť širší výber pretekárov ktorí : 

 

1/ splnili kritériá na zaradenie do juniorských a ţiackych druţstiev 

 

2/ sú zaradení do sledovania 

 

3/ priradiť do sledovania  

   kategória JUNIOR  

   Hriňáková, Brosková,  pretekárky nesplnili kritériá pre zaradenie, ale  počas sezóny   

   zaraďovali - skákali v KP a VJ 2A, prípadne trojitý skok  

   Novella ktorý zaraďoval do KP a VJ dva rôzne trojité skoky.   

 

   kategória STARŠIE ŢIACTVO pretekári kategórie mladšieho ţiactva, ktorí splnili kritériá          

   na sledovanie iba 1 x , prípadne sa umiestnili v SP  dievčatá  do 6.miesta / chlapci do  

   3.miesta 

   Chlapci :  Kurimský, Derler 

   Dievčatá: Letenayová, Snopeková, Hagarová, Marošiová, Weidlingová, Drábová 
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kategória MLADŠIE ŢIACTVO pretekári kategórie mladšieho ţiactva, ktorí splnili kritériá          

   na sledovanie iba 1 x,  prípadne sa umiestnili v SP  dievčatá  do 6.miesta / chlapci do  

   3.miesta 

   Chlapci : Grinč,    

   Dievčatá: Lembáková, Pucherová, Štefanková, Šumichrastová, Veselovská,  

 

    

 

    kategória STARŠIE NÁDEJE  pretekári kategórie staršie nádeje, ktorí splnili kritériá          

    na sledovanie iba 1 x,  prípadne sa umiestnili v SP  dievčatá  do 6.miesta / chlapci do  

    3.miesta 

    Chlapci : F.Molnár, Kozma, Zivák, 

    Dievčatá:     Gálová, Šimoníková, Homzová, Buzinkayová 

 

     

    kategória MLADŠIE NÁDEJE  pretekári kategórie mladšie nádeje, ktorí sa umiestnili v SP           

    dievčatá  do 6.miesta / chlapci do 3.miesta 

    Chlapci : Kubačák, Budzák, D.Molnár 

    Dievčatá:     Kavecká, M.Mušková, Rešetková, Filcová, Bačová, Kronová, 

 

 

Štatút reprezentanta  

Pretekár , ktorý v uplynulej sezóne splnil kritéria na zaradenie do reprezentácie dostáva na 

novú sezónu štatút reprezentanta SR 

 

Reprezentant  

Pretekár, ktorý nemá splnené kritériá na zaradenie do reprezentácie, ale bude SKrZ 

reprezentovať na medzinárodných súťaţiach, alebo súťaţiach ISU na ktoré bude zo SKrZ 

nominovaný /aj keď na vlastné náklady / bude povaţovaný za reprezentanta SR 

 

 

Spracovala: TMK 


