TRÉNERSKÁ RADA
1.12.2008

Prítomní: M.Baránik,P.Bottan,D.Kazík,J.Králik,J.Nagy,T.Šebestová,A.Sasváriová
Program:
1. CTM – čerpanie finančných prostriedkov
2. Vyhodnotenie účasti na MEJ 2008 v Amsterdame
3. Štatút Trénerskej rady
4. Rôzne

K bodu 1/
p.Baránik vyzýva trénerov CTM ,aby vyúčtovali finančné prostriedky pridelené pre členov
CTM do konca roka 2008./ 140 000 fleuret,140 000 kord /
K bodu 2/
p. Baránik – kord juniorky – družstvo nevyrovnané,momentálne nemalo v silnej konkurencii
na lepšie umiestnenie
p. Králik – posun oproti Prahe – kladne hodnotí filozofiu posielať celé družstvo na takéto
podujatie
p. Nagy – pozitívne hodnotí zdravú konkurenciu v kategórii kord juniorky
p.Nagy – kord juniori – nakoľko nebol prítomný p.Linder,zhodnotil vystúpenie juniorov v
korde.Pretekári by mali popracovať intenzívnejšie na práci nôh,ktorá bola u väčšiny
slabá.Tréneri jednotlivých pretekárov by sa mali intenzívnejšie zaoberať taktickou prípravou.
p.Králik – navrhuje do budúcna zvážiť spoluprácu s psychológom
p. Baránik – juniori sa prezentovali takým výkonom,na ktorý momentále majú,chýbajú im
potrebné skúsenosti a vyšermovanosť na veľkých turnajoch.
p.Nagy – fleuret juniorky – dievčatá podali vyrovnaný výkon,všetky postúpili z kola do
eliminácie.Družstiev je síce v tejto zbrani menej,no niet medzi nimi slabého súpera,preto
postup nášho mladého družstva medzi 8 najlepších v Európe hodnotí ako výborný výsledok,s
ktorým je spokojný
p. Králik – navrhuje za tento výsledok nominovať družstvo fleuretistiek na MSJ 2009 do
Belfastu
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p. Králik – fleuret juniori – okrem Jakuba Joniaka nikto nepostúpil zo skupín do eliminácie
K bodu 3/
- štatút Trénerskej rady dostal za úlohu vypracovať člen predsedníctva p. Gejmovský,zatiaľ
nebol vypracovaný
K bodu 4/
- p. Baránik oboznámil Trénerskú radu s listom z Bratislavského samosprávneho kraja o
plánovanej výstavbe multifunkčnej haly a otázke možného záujmu využitia na športové
aktivity nášho hnutia .Trénerská rada vyjadrila súhlasné stanovisko smerom k predsedníctvu a
prípadného vyjadrenia sa k tejto otázke.
- p. Bottan navrhuje vložiť ešte jeden silný kadetský turnaj ako nominačný pred MSK 2009
- p. Baránik – je treba vypracovať koncepciu práce Trénerskej rady.Mal by ju vypracovať
reprezentačný tréner
-p.Šebestová – bude treba požiadať MŠ o zriadenie akreditačnej komisie pri SŠZ
- p. Sasváriová – navrhuje termín ďalšieho zasadnutia Trénerskej rady na 2.februára 2009

zapísala : Andrea Sasváriová

V Bratislave 26.1.2009

