Priebeh kvalifikácie a príprava na Juniorské Olympijské Hry 2018 Buenos Aires
Triedy a kategórie – Na JOH budú zastúpené 4 jachtárske triedy. Dve z nich sú windsurfingové
triedy BIC TECHNO 293 Plus, ktoré budú v programe hier zastúpené v kategóriách chlapcov a dievčat,
kde v každej sa predstaví 25 najlepších mládežníkov, resp. mládežníčok.

Kvalifikácia -

Kvalifikačnými pretekmi na JOH sú majstrovstvá Sveta a kontinentálne
majstrovstvá. Pre našich pretekárov, ktorí sa kvalifikačných pretekov už zúčastnili alebo ešte
zúčastnia sú najdôležitejšími pretekmi ME BIC Techno 293 Plus na Sicílii v termíne 1. -7. 4. 2018. Do
kvalifikačných pretekov sa zatiaľ zapojili Karolína Beránková a Lenka Beránková. Žiadnej z nich sa
nepodarilo zatiaľ získať miestenku na JOH počas Majstrovstiev Sveta 2017. Vzhľadom na kvalifikačný
systém a prideľovanie kvót je však jednoduchšie presadiť sa na kontinentálnych majstrovstvách na jar
tohto roka. Na týchto pretekoch by sa mal zúčastniť aj Robert Kubín a pokúsiť sa o kvalifikáciu
v kategórii chlapcov. Pre kvalifikáciu na JOH je smerodajné redukované poradie krajín, v ktorom sa do
hodnotenia kvalifikácie zarátava vždy len najlepší pretekár danej krajiny.
V kategórii dievčat sa z európskych krajín zatiaľ kvalifikovali ITA, GRE, FRA a GBR. Z výsledkov
Majstrovstiev sveta 2017 bolo Slovensko vďaka výskedku Karolíny Beránkovej v redukovanom poradí
európskych krajín po vyškrtnutí 4 už kvalifikovaných krajín na 6. mieste. Pre kvalifikáciu na
Majstrovstvách Európy 2018 potrebuje Karolína vybojovať najhoršie 4 pozíciu v redukovanom poradí
krajín po vyškrtnutí ITA, GRE, FRA a GBR.
V kategórii chlapcov sa z európskych krajín podobne ako u dievčat zatiaľ kvalifikovali ITA, GRE, FRA a
GBR. Pre kvalifikáciu na Majstrovstvách Európy 2018 potrebuje Róbert vybojovať najhoršie 4 pozíciu
v redukovanom poradí krajín po vyškrtnutí ITA, GRE, FRA a GBR.
Kvalifikačný systém na JOH je dostupný na adrese:
http://www.sailing.org/tools/documents/BuenosAires2018QualificationSystemFINALENG[23257].pdf
Zoznam krajín kvalifikovaných na JOH je dostupný na adrese:
http://yog.plus.techno293.org/qualified-nations

Príprava –

V triede BIC Techno 293 Plus, ktorá je novou juniorskou OH triedou a v ktorej na

Slovensku jazdíme len od minulej sezóny, boli Majstrovstvá Sveta 2017 prvým významným
porovnaním výkonnosti pretekárov z celého sveta. Aj keď trieda BIC Techno 293 Plus priamo
nadväzuje na triedu BIC Techno 293 (rovnaký plavák, rozdielna plocha plachty a veľkosť plutvičky) má
svoje špecifiká. Majstrovstvá sveta boli základným orientačným bodom v príprave a na základe účasti
našich pretekárov na nich sme sa snažili prípravu najperspektívnejších slovenských adeptov
prispôsobiť ich potrebám. V priebehu jesene 2017 a jari 2018 absolvujú niekoľko tréningových
sústredení doma aj v zahraničí pri organizácii ktorých sa snažíme spolupracovať aj s asociáciami
okolitých krajín, aby sme zabezpečili lepšie tréningové podmienky. Kvalifikačné preteky sú v jarnom
termíne, čo je pre nás dosť nevýhodné vzhľadom na zimnú prestávku, preto hlavným cieľom zostane
dostať sa čo najčastejšie na vodu v jarných mesiacoch.

Hlavnými adeptmi na kvalifikáciu na JOH za Slovensko sú Karolína Beránková
(2001) a Robert Kubín (2003). Stručné predstavenie pretekárov je uvedené
nižšie.

Karolína Beránková (2001) -

Pretekárka ATU Košice. Najskúsenejšia pretekárka juniorskej

triedy BIC Techno 293 u nás, ktorá sa na ostatných majstrovstvách Sveta v tejto triede umiestnila na
17 mieste. Má najväčšiu šancu kvalifikovať sa na JOH. Najväčšou výzvou pre ňu pri prechode do triedy
Techno Plus bude zvládnutie väčšej plachty najmä v silnejšom vetre.

Robert Kubín (2003) - Pretekár ATU Košice. Veľmi mladý, ale talentovaný pretekár, ktorý
zaznamenal v poslednej sezóne veľký výkonnostný rast a podarilo sa mu dokonca vyhrať
Majstrovstvá Slovenska 2017, kde porazil podstatne starších juniorov. Najväčšou výzvou preňho bude
zatiaľ relatívna neskúsenosť na veľkých medzinárodných pretekoch.

