Hodnotenie €časti slovenskej reprezent‚cie BMX (elite a junior) v seri‚li Majstrovstiev Eurƒpy
2011 – (RD elite a junior) a v…beru CTM BMX na medzin‚rodn…ch pretekoch Challenge BMX.

Reprezentačn† družstvo ELITE a JUNIOR:
1. Milan Krebs (elite) – 35. miesto z 54 klasifikovan•ch pretek‚rov, Milan si udržal
v•konnostne kontakt so širšou eur…pskou BMX elitou a v olympijskej sez…ne 2012 aj
možnosť za určit•ch priazniv•ch okolnostˆ reprezentovať Slovensko na OH 2012 v Lond•ne.
Slovensko je aktu‚lne vďaka jeho bodom a bodom MatŠša Zmajkoviča z UCI pretekov
v Pardubiciach, na 29. mieste, v poradˆ olympijskej kvalifik‚cie n‚rodov.
2. Mat€š Zmajkovič (elite) – sa ako nov‚čik v kateg…rii ELITE nestratil a jeho v•konnosť
evidentne r‚stla od prv•ch k‹l v Belgicku, cez FrancŠzko, až po nešťastnŒ zranenie pred ME
v Prahe-Bohniciach.
3. Michal Tomčo (junior) – 35. miesto zo 41 klasifikovan•ch. Michal svojou v•bušnosťou
a r•chlosťou držˆ krok so širšou eur…pskou špičkou a ako mladšiemu juniorovi, mu k lepšiemu
celkovŒmu v•sledku ch•bali skŠsenosti, ktor•ch nedostatok sa prejavoval v jazdeck•ch
a taktick•ch chyb‚ch v rozhodujŠcich postupov•ch jazd‚ch, resp. v technike sk‚kania Prosekciˆ.
V…ber centra talentovanej ml‚deže BMX (CTM)
4. Radoslav Sandtner (junior) – v celkovej klasifik‚cii sa neumiestnil (ch•balo mu jedno kolo
pretekov seri‚lu – 8 k‹l je minimum pre celkovŠ klasifik‚ciu). Prechod do kateg…rie ELITE
bude od neho vyžadovať v•čšie sebavedomie pri sk‚kanˆ Pro-sekciˆ.
5. Jakub Oška (B14) dosahoval priebežne najlepšie v•sledky z jazdcov CTM (od Ž fin‚lov•ch
Ščastˆ, až po fin‚le v Prahe), štarty je možnŒ vylepšiť ľahšˆm prevodom a technikou, r•chlosť
a sila sŠ na potrebnej Šrovni, technicky aj takticky sa oproti minulej sez…ne v•razne zlepšil,
bude potrebnŒ zv•šiť frekvenciu a štarty na ľahšom prevode.
6. Matej Por‚č (B14) technicky vyspel• jazdec, ktor• m‚ problŒm so sebavedomejšˆm prejavom
na dr‚he. Zatiaľ zbiera skŠsenosti a bude potrebovať zv•šiť frekvenciu a vylepšiť štarty na
ľahšom prevode.
7. Adam Nov‚k (B13) štartoval na malom počte pretekov, v kateg…rii so staršˆmi nestačil
pravdepodobne fyzicky a tiež mu ch•bala vyjazdenosť, ktorŠ zˆskaval Ščasťou na v•čšom
počte pretekov v minul•ch sez…nach.
8. Filip Zeman (B13) v kateg…rii so staršˆmi mu ch•bala dostatočn‚ r•chlosť, Ščasť na viacer•ch
pretekoch pre neho znamen‚ skŠsenosti, ktorŒ bude m‹cť využiť v nasledujŠcej sez…ne.
9. Adam Rojček (B13) technicky mimoriadne talentovan• jazdec, ktorŒmu k presadeniu sa
ch•bala fyzick‚ sila v kateg…rii so staršˆmi. Ako pozitˆvum je potrebnŒ hodnotiť jeho Ščasť aj
v kateg…rii Cruiser
10. Michal Tuchyňa (B12) dosahoval spolu s J. Oškom najlepšie umiestnenia na medzin‚rodn•ch
pretekoch, silu a kondˆciu vhodne doplnil technikou a taktikou jazdenia. Pred fin‚lov•m
pretekom v Holandsku sa zŠčastnil menšieho počtu pretekov spojen•ch s ME BMX a to mu
na fin‚lovej Eur…pe mohlo ch•bať k lepšiemu v•sledku.
11. M‚rio Veľk… (B11) technicky mimoriadne talentovan• jazdec s handicapom fyzickŒho fondu
oproti staršˆm vo svojej kateg…rii. •časť na veľkom počte pretekov pre neho znamen‚ tiež
cennŒ skŠsenosti pre budŠcu sez…nu a dobre veden‚ prˆprava v medzi sez…nnom obdobˆ ho
m‹že posunŠť k v•raznejšˆm Šspechom aj medzin‚rodne.
12. Michal Zmajkovič (B11) sa zŠčastnil dvoch medzin‚rodn•ch pretekov spojen•ch s ME
BMX. Na pretekoch vo Švajčiarsku sa zranil a na ďalšˆch už neštartoval. Pre budŠcu sez…nu je
to perspektˆvny pretek‚r vzhľadom na jeho fyzick• fond a skŠsenosti z veľkŒho počtu
medzin‚rodn•ch pretekov.
Spracoval : Daniel Tomčo , 19.7.2011 v Košiciach

