Správa TMK k Rade predsedov na tému „Zrušenie testov výkonnosti“

Vážený pán predseda SKrZ, vážení členovia VV SKrZ, vážení predsedovia klubov, členovia
odborných komisií, tréneri a činovníci, priatelia krasokorčuľovania,
Z radov klubov prišiel návrh na zrušenie testov výkonnosti. Dovoľte mi prosím ako
zodpovednej za TMK reagovať na vzniknutú situáciu.
Plán zmeniť systém súťaženia, ktorý mal na základe testov rozdeľovať deti do A a B kategórií,
bol už min. 2 roky pred sezónou 2017-2018. Vzhľadom na to, že po nástupe nového VV v júni 2017
bolo zistené, že testy nie sú pripravené po obsahovej stránke, tréneri nemajú informácie a pretekári
teda nemohli byť zodpovedne pripravení, bolo na VZ v septembri 2017 odsúhlasené prechodné
obdobie 1 roka, kedy sme sa snažili implementovať novinky, nový spôsob hodnotenia, priebehu
testov a vychytať chyby a nedostatky.
V priebehu 3 mesiacov sme sa snažili dohnať zameškané a pripraviť všetko potrebné, aby v septembri
mohol byť seminár trénerov a následne prvé testy novým spôsobom.
Vzhľadom na skutočnosť, že tieto testy boli nové aj pre trénerov, komisia bolo počas sezóny viac
benevolentná. Z praxe vieme, že technika korčuľovania je základom v krasokorčuľovaní
a odzrkadľuje sa nie len v sklze, prechodmi medzi prvkami, choreografii a prevedení krokových
pasáží, ale aj v technike skokov. Veľa pretekárov prechádzalo testami s množstvom chýb práve
v prvej časti testu, dokonca nezvládli ani jeden prvok prvej časti. Dokonca bolo možné pri niektorých
testoch splniť test na 50 % bez toho, aby spravil aspoň jeden prvok z techniky
Pred poslednými testami sezóny 2017/2018 v Košiciach a v Nitre bol v propozíciách zverejnený
doplnok k testom, t.j. výňatok z novej Smernice k testom výkonnosti pre sezónu 2018/2019,
s nasledovným obsahom: pretekári, ktorí nesplnili minimálne 50% z prvej časti testu, nemali
možnosť postúpiť do druhej časti. Keďže bolo po súťažiach a išlo o plnenie k novej sezóne,
implementovali sme túto plánovanú zmenu už na konci sezóny, aby mali pred novou sezónou všetci
rovnaké podmienky.
Uvedená zmena bola avizovaná už v septembri 2017 na seminároch trénerov, že od novej sezóny to
bude takto a takisto na rozšírenom zasadnutí trénerov v Ružomberku to bolo trénerom
prezentované.
Smernica nepodlieha schvaľovaniu Valným zhromaždením, takže môže byť aktualizovaná aj počas
roka. Vzhľadom na plánované zmeny v kategóriách, však smernica nemohla vyjsť skôr, ako po VZ.
Dlhodobým zámerom TMK je práve zlepšenie techniky a kvality korčuľovania, zvládnutie náročných
obratov a krokov a zlepšenie korčuliarskych zručností, ktoré sú základom aj pre náročnejšie prvky
a kde dlhodobo zaostávame. Je to práve kvôli tomu, aby si aj tréneri aj pretekári uvedomili dôležitosť
hlavne tej prvej technickej časti, ktorej je pravdepodobne dnes pri naháňaní sa za skokmi venovaná
nie dostatočná pozornosť. Uvedomujeme si, že tréneri sú tlačení snahou o rýchle výsledky ísť za
skokmi, ale je nevyhnutné, aby si uvedomili, že takéto zmýšľanie je krátkozraké.
V minulosti sa technickej časti a ovládaniu korčule venovali krasokorčuliari dennodenne v povinných
cvikoch, po ich zrušení si takmer všetky zväzy vytvorili svoj systém testovania, lebo si uvedomovali ich
dôležitosť.
Výsledky testov v KE a NR boli veľmi šokujúce pre verejnosť, nastavili však reálny obraz o našich
korčuliarskych zručnostiach. Prešlo len cca 30 % pretekárov.

Veľa trénerov prišlo na testy vyskúšať , či sa pretekárom podarí prejsť nejak testom. Nemyslíme si, že
je to správny prístup, keďže by nám malo záležať všetkým na tom aby deti výkonnostne rástli a mali
z korčuľovania radosť a nie naopak, aby boli vystavené stresujúcim situáciám, v ktorých vyslovene
prepadnú kvôli tomu, že sú nepripravené. Pretekári, ktorí sú presvedčení na tréningu o tom, že
zvládajú prvky testu, budú schopní ich predviesť na testoch minimálne na 80 %.
Prísne hodnotenie – áno, teraz to síce bolí, ale o rok s tým už bude každý uzrozumený a nebude to
brať na ľahkú váhu. V minulosti prechádzali testami deti, u ktorých teraz zisťujeme, že nevedia spraviť
správne nasadenie, základný oblúk a pod. a teraz od nich zrazu chceme náročnejšie obraty, ktoré ale
bez základov správne nepredvedú.
Cieľom je zdvihnúť korčuliarska úroveň, lebo to je základ ďalšieho napredovania ako aj zvýšenia
sebavedomia našich pretekárov. A chceme do budúcnosti vychovať našich reprezentantov.

Vyjadrenie ku konkrétnym bodom:
1. Neobjektívnosť rozhodcovskej komisie
a) Rozhodcovskú komisiu tvoria zámerne tí istí ľudia, vysoko fundovaní, aby mali všetci
rovnaké podmienky a boli testovaní totožnou, resp. takmer totožnou komisiou
b) Pozornosť rozhodcov – vysvetlila p. Bohunická
Chcela by som len poďakovať, že sú napriek nepopulárnosti testov a náročným podmienkam
stále ochotné prísť a sedieť aj 10 – 12 hodín na štadióne v snahe objektívne hodnotiť.
c) Rozhodcovia nedostatočne sledujú pretekárov a pri hodnotení sa spoliehajú na hodnotenie
kolegov – subjektívny názor nepodložený faktami
d) Rozhodcovia – príliš blízko seba – vec organizácie
- Zohľadňujú sa organizačné možnosti
- Diskusia – ak sa vedie tak zvyčajne odborná otázka ohľadom počtu oblúkov, nemusia si
predsa pamätať každý prvok z testu naspamäť, hovorené slovo je rýchlejšie ako hľadanie
v papieroch
- Resp. položia otázku – môže ísť ďalší? Máte zapísané? A pod.
- Pri zapisovaní a súčasnom dvíhaní tabuliek občas dôjde k mylnému zdvihnutiu tabuľky –
dôležité však je to, čo má člen komisie zapísané a to publikum nevie.
e) Absencia rozhodcovskej škály +5/-5 – nie je opodstatnená – škála spravil/ nespravil je
postačujúca. Spravil zohľadňuje GOE do -1.
2. Vysoké finančné náklady – SKrZ organizuje testy len 4 x ročne, to nie sú až tak vysoké náklady
a považuje ich za potrebné.
3. Neúspešné absolvovanie testov – sú demotivovaní
Ja som sa skôr stretla s opakom, že hneď po teste sú síce smutní, ale potom prídu s odhodlaním,
že sa to naučia a spravia to. Ak by tu táto motivácia nebola, zvolili by si ľahšiu cestu.
Na to, aby sme ich motivovali sme tu my tréneri, aby sme ich to správne naučili a povzbudili ich.
Je možné diskutovať, ako pozdvihnúť úroveň vzdelávania v tomto smere, najmä u mladých
trénerov.
4. B kategória – umožniť športovať čo najväčšiemu počtu detí
- Pre B kategórie 7, 8 ročné nie sú žiadne testy, podľa názoru trénerov z rozšíreného
zasadnutia TMK v Ružomberku, by sme v týchto kategóriách vôbec nemali pustiť deti na
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preteky, keď nemajú aspoň test č. 8 – k tomuto však TMK nepristúpilo, aby mali možnosť
pretekať
Pre ostatné kategórie je test o 2 triedy nižší ako pre A kategórie, t.j. vyžaduje sa max.
test 5 pre st. žiactvo a potom nasleduje kat. IK Gold, kde je test len symbolický T6
a všetci súčasní pretekári ním už prešli
Iné testy v kategórii IK sa nevyžadujú
Stačí test na 50 % - ešte pred 2 rokmi musel byť test spravení min. na 90 %, tolerovala sa
max. 1 chyba a to aj pri počte 14 prvkov. Ak niekto nespravil druhý prvok, už ani
nepokračoval
Ak vyžadujeme 50 % v technike, tak žiadame väčšinou aspoň 3 prvky z techniky
v správnom prevedení – to chceme naozaj tak veľa?

Prísne hodnotenie – áno, teraz to síce boli, ale o rok s tým už bude každý uzrozumený a nebude to
brať na ľahkú váhu. V minulosti prechádzali testami deti, u ktorých teraz zisťujeme, že nevedia spraviť
správne nasadenie, základný oblúk a pod. a teraz od nich zrazu chceme náročnejšie obraty, ktoré ale
bez základov správne nepredvedú.
Hodnotenie testov Vranov a Pezinok
Deti boli oveľa viac pripravené v porovnaní s testami na konci sezóny. Na základe výsledkov
testovania bola úspešnosť vo Vranove 82,6 % a v Pezinku 62,5 %.
Výsledky podľa jednotlivých klubov sú uvedené v prílohe.
Väčšina klubov, ktoré podporili návrh majú problém s plnením testov, dôvody môžu byť rôzne – malá
členská základňa, nedostatočný počet hodín na ľade, nedostatočné skúsenosti trénera, naučiť
správne testy, menej talentované deti, častokrát korčuľujú deti, ktorých rodičia na to majú, resp.
ktorých rodičia chcú, aby korčuľovali a ktorí sú ochotní sa prispôsobiť náročným podmienkam – nie
vždy sa to zhoduje s talentom dieťaťa na daný šport a ďalšie.
Tréneri nemajú dostatok skúseností so správnou technikou, nemajú sa možnosť učiť od skúsenejších,
slabá spolupráca medzi trénermi.
Vzdelávanie trénerov – minulý rok sa uskutočnil seminár trénerov, len v BA z počtu cca 50 trénerov si
prednášky vypočuli všetci, pri praktických ukážkach už bolo cca o 1/3 trénerov menej – záhadne
zmizli cestou na štadión a ďalšia polovica trávila čas demonštrácii rôzne, ale nie počúvaním, kladením
odborných otázok – samozrejme česť výnimkám.
Prosba TMK na predsedov klubov – podržať trénerov, pomôcť pri vzdelávaní a hlavne
vysvetliť aj rodičom, že je to v dlhodobom záujme a pre dobro dieťaťa, ak bude správne korčuľovať,
ľahšie sa mu budú učiť ďalšie náročné prvky, aj keď vynechá pol alebo jednu súťažnú sezónu.
Záleží nám na tom, aby sme raz vychovali našich reprezentantov a samozrejme aj na širšej
základni detí, ktoré to chcú robiť s radosťou pre pôžitok a chcú sa dotiahnuť na tých najlepších, deti
sú predsa prirodzene súťaživé, pre tých, ktorí to chcú krasokorčuľovanie realizovať ako hobby
a nechcú to robiť vrcholovo, je od 11 rokov kategória IK, ktorú si vážime rovnako, lebo každý jeden
športovec stojí za to. Nepodceňujme preto naše deti, že to nezvládnu, majme s nimi trpezlivosť
a naučme ich to správne, možno aj z nich raz budú tréneri, rozhodcovia a pod.
S úctou

Zuzana Drnzíková

Za TMK

