
CTM – Východ  
zriadené pri TJ Mladosť Poprad, ul. Štefánikova 98/67, 058 01 Poprad 

 

P L Á N   P R Í P R A V Y 
na rok 2015, chlapci a dievčatá ročníky narodenia 2002 – 1997 

 Hl. tréner :  Franický Miroslav tel.:   0905 925 882  e-mail:   afranicka@chello.sk 

 Ostatní tréneri : Smagin Dima, Franický Erik + oddieloví tréneri jednotlivých pretekárov 

 Technický pracovník : Kittan Peter, Mlynarič Stanislav 

 HLAVNÉ CIELE: 

 sledovanie talentovaných pretekárov na domácich turnajoch 

 zvyšovanie športovej výkonnosti 

 organizovanie a realizácia domácich a zahraničných sústrední  a  súťaží 

 komunikácia s oddielovými trénermi, ktorej cieľom bude odstraňovanie nedostatkov jednotlivých pretekárov vo 

vlastnom klube 

 VÝBER PRETEKÁROV: 

► Základ budú tvoriť pretekári  a pretekárky, ktorí boli zaradení do CTM v minulom roku 

► Doplniť počet do 16 osôb o nových – perspektívnych pretekárov (urobím po prvom sústredení) 

► Na základe odporúčania trénerov sľubne sa javiacich pretekárov zaradím do skupiny sledovaných 

 VYRAĎOVANIE PRETEKÁROV: 

► Pretekárov, ktorí si nebudú plniť úlohy pretekára zaradeného do CTM vyradím. Jedná sa hlavne o  účasť na zrazoch, 

absolvovanie turnajov, morálno - vôľové vlastnosti a pod. 

 POVINNÉ SÚŤAŽE: 

 liga dorastencov,  žien ( keď bude možný štart z hľadiska vekovej kategórie) – budem kontrolovať a žiadať  

zdôvodnenie prípadnej neúčasti – dôvod ospravedlnenia nebude uznaný, keď materský oddiel nemá družstvo 

 v lige ( potrebné hosťovať za iný oddiel ) 

 M - SR juniorov a junioriek 

 M - SR dorastencov a dorasteniek 

 M – SR st. žiakov a žiačok 

 turnaj družstiev o pohár predsedu SZJ 

 DOPORUČENÉ TURNAJE A SÚSTREDENIA: 

► VC a MT organizované na Slovensku, hlavne turnaje zaradené v Ranking liste Slovenského pohára a v zahraničí – 

žiadam trénerov, aby o účasti a dosiahnutých výsledkoch na týchto turnajoch informovali  trénera CTM  e – mailom 

(afranicka@chello.sk ) 

mailto:afranicka@chello.sk


 AKCIE CTM: 

 Na akcie CTM budú pozývaní pretekári podľa rozhodnutia hl. trénera 

 O pozvaní dostane informáciu pretekár aj tréner e – mailom 

 Prípadné ospravedlnenie sa z akcie je potrebné uskutočniť čo najskôr tak, ako je uvedené v pozvánke 

 a to hlavnému trénerovi. Neskoré oznámenie sa bude brať ako neospravedlnené.  

 Pri zraze na akciu sa nebude preplácať cestovné, max. iba jedna cesta podľa stavu fin. prostriedkov – podľa 

výšky cestovného – pretože na CTM je pridelených 2.500,- €. Domáci pretekári nebudú mať uhrádzané nič. 

 

P.Č. DÁTUM NÁZOV AKCIE MIESTO KONANIA POČET SUMA POZNÁMKA

1. 2.-6.2.2014 sústr. BA s dorastom - V4 Bratislava 4+1 400,- € randori

2. 22 -23.2.2015 VT - CTM - úvodné sústredenie Vranov nad Topľou 18+2 300,- € zaradenie do CTM

3. 7. - 8. 3.2015 VT - CTM súťaž + sústr. Jaslo 12+1 200,- € súť. + sústr. 

 4. 14. - 17. 6.2015 VT - CTM Michalovce, Užhorod 10+2 300,- € sústr.

5. 27.-30.8.2015 VT - CTM Poprad 10+2 700,- € nácv.tech.+túra+test

6. 26. - 27. 9. 2015 VT - CTM Vranov nad Topľou 15+2 400,-€ sústr.

7. 10. - 11. 10. 2015 VT - CTM  súťaž + sústr. Považská Bystrica 10+2 200,-€ sústr. + súťaž

8.  18.10.2015  súťaž-doporučená pre r. 2001,02,03,04 Zakopané ? 0,- € ušet. prostr., príp. na vlastné

2.500,-€

 

 

 

P.Č. MENO PRIEZVISKO DÁT. NAR. BYDLISKO 

1 Michaela VACULÍKOVÁ 18.06.2002 Poprad, Kukučinova 499/38 

2 Jakub LACH 09.03.2000 Poprad, Záborského 2942/19  

3 Erik VACULÍK 06.03.2001 Poprad, Kukučinova 499/38 

4 Slávka IGNÁCOVÁ 24.05.2001 Vranov n.T., Ondavská 146/11 

5 Victoria MIKOVÁ 10.04.2000 Vranov n.T.,  

6 Daniel MLYNARIČ 12.05.2000 Bardejov,Poštárka 116A 

7 Patrick JACKANIN 13.09.2002 Bardejov,  

8 Miroslav VANEK 10.09.2002 Bardejov,  

9 Lýdia BOJAČKOVÁ 12.11.2001 Michalovce,  

10 Miroslava MORONGOVÁ 16.02.2000 Michalovce,  

11 Martin VARADY 07.05.2002 Michalovce,  

12 Matej PAKÁN 21.10.2000 Michalovce,  

13 Braňo HORVÁTH 21.12.2000 SNV, Zámočnícka 2/11 

14 Olívia OLHOVÁ 01.05.2002 Košice,  

15 Šimon BARDÁK 12.07.2002 Prešov,  

16 Adam ŠARGA 12.08.2001 SNV 

 



 

Náplň domácich a zahraničných reprezentačných sústredení: 

Na domácich VT sa budem snažiť zdokonaľovať zápasovú techniku, rozoberať taktickú a špeciálnu  

zápasovú pripravenosť. Na zahraničných VT bude náplňou predovšetkým randori. Kondičnú prípravu 

si musia riešiť pretekári a pretekárky v materských oddieloch. Na domácich VT na to jednoducho nie je čas. 

                

Poznámka:  

Čo sa týka disciplíny na jednotlivých podujatiach, večierka je o 22:00. Nulová tolerancia alkoholu  

a cigariet. Pri vážnom porušení disciplíny budú pretekári  alebo pretekárky vyradení z CTM na daný rok  

a budú musieť uhradiť náklady na danej akcii. Vyraďovať z výberov budem aj pre neskoré, bezdôvodné 

 alebo žiadne ospravedlnenia z akcií CTM, na  ktorú boli nominovaní. 

VV SZJ ustanovil, že všetci zaradení do CTM sú povinní štartovať v lige dorastencov, alebo žien.  

Ak ich oddiel v ligách neštartuje, má ich ponúknuť do iných oddielov, ktoré v lige štartujú. 

 V Poprade 06.02.2015 

 

 

 

    ------------------------------------ 

              Franický Miroslav 

           tréner CTM - Východ 


