
Správa predsedu komisie mládeže a rozvoja triatlonu za rok 2018 
 
Komisia pracovala v schválenom zložení a podľa programu, ktorý si stanovila na rok 2018 t.j. 
zorganizovať 2 kontrolné minisústredenia - jarné a jesenné.      
Nadviazala na prácu z roku 2017 a na základe kladných skúseností sme oslovili žiacke kategórie a 
najstaršie nádeje A. 
 
Jarné sústredenie sa uskutočnilo vo Dvoroch nad Žitavou /19.-21. 4. 2018/ so zameraním na nácvik 
techniky všetkých disciplín triatlonu a mládežníci absolvovali základné testy výkonnosti. O sústredenie 
prejavilo záujem 89 % oslovených, zúčastnilo sa ho 21 mládežníkov /aj samoplatci/. 
 
Jesenné sústredenie bolo v Spišskej Novej Vsi /17.- 20.10./ a cieľom bolo ukázať mládežníkom iné 
športové aktivity. Záujem prejavilo 78% oslovených, zúčastnilo sa 18 mládežníkov. 
 
Na všetkých sústredeniach bola snaha súťažnou formou vytvoriť z mládežníkov dobrú triatlonovú 
partiu. Skúsenosti odovzdávali súčasní aj bývalí pretekári resp. tréneri a mládežníci dostali veľa 
praktických rád o športovej príprave, stravovaní, oddychu či kompenzačných cvičeniach. 
 
So žiackou kategóriou sme absolvovali stretnutie v rámci M-SR na Domaši, kde najmä u kategórie 
starších žiakov a žiačok sme sa snažili nastaviť podmienky, ktoré môžu očakávať najlepší pretekári v 
budúcnosti na EJP. Na Domaši sa zúčastnilo 10 žiakov čo predstavovalo 83% oslovených.  
 
Chcem z tohto miesta poďakovať mládežníkom za ich aktívnu účasť na sústredeniach, ich rodičom za 
ich podporu a vytvorenie vhodných podmienok a členom komisie /osobitne nečlenom komisie Ondrovi 
a Radke z 3NT/ za pomoc pri sústredeniach. 
 
V roku 2019 komisia mládeže bude pokračovať v týchto stretnutiach mládežníkov a chcem uistiť 
trénerov a rodičov, že snahou komisie nie je vychovať hotových víťazov alebo meniť ich tréningový 
cyklus, ale prebudiť u mládeže záujem o šport, urobiť z nich dobrých kamarátov a nestavať výsledky a 
zbieranie bodov v tejto vekovej kategórii na prvé miesto. 
 
Mládežnícke sústredenia nie sú uzavretou spoločnosťou, aj v roku 2019 dáme možnosť samoplatcom 
a dúfame, že zo strany najmladších bude podobný záujem ako v roku 2018. 
 
Ing. Milan Celerin - predseda komisie 
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