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HODNOTIACA SPRÁVA Z KONTROLNÉHO ZRAZU  ÚSEKOV – ŠG – ŽENY 

 27.11.-01.12.2022 Detva 

 

Miesto:   Gymnastická telocvičňa manželov Žifčákovcov 

Dátum:   27.11.-01.12.2022 

Tréneri:   Nikolay Gryadovkin 

Katarína Krekáňová 

    Stanislav Kútik 

    Igor Cherepov  

Baletná príprava:  Marina Guľt  

Pozvané pretekárky: 

 

pč meno funkcia 

 

pč meno funkcia 

1 Radoslava Kalamárová KŠG Detva               9 Liana Boľošová ŠK GK UMB 
BB 

2 Elena Ušáková KGŠ Slávia 
TT 

 

10 Lilly Murínová KŠG Detva 

3 Sára Surmanová KGŠ Slávia 
TT     

4 Adela Rosputinská ŠK GK UMB 
BB 

 

   

5 Ema Bažíková ŠK GK UMB 
BB 

 

   

6 Lucia Dobrocká KŠG Detva 

 

   

7 Nela Ostrihoňová KŠG Detva 

 

   

8 Lucia Piliarová KŠG Detva 

 

   

 

 
  *Bažíková – neprítomná bez udania dôvodu  
    Boľošová – ospravedlnená zo zdravotných dôvodov 
    Ušáková –  zo zdravotných dôvodov ukončila aktívnu športovú činnosť 
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Program: 

 

 

 

   
CIEĽ: 

Hlavným cieľom a obsahom sústredenia bol nácvik, výučba a zdokonaľovanie zložitých cvičebných 
tvarov na bradlách a prostných v určitom časovom harmonograme. 
 
 
 
ÚLOHY  
 
Úloha č.1 - využiť čo najintenzívnejšie prítomnosť špičkového trénera – Igora Cherepova  
Úloha č.2 – trénerov posunúť vpred pri realizácii nácviku a dopomoci ZCT 
Úloha č.3 – naučiť sa reálne vytipovať ZCT pre jednotlivé pretekárky podľa somatotypu, 
         biotypu a konštitučného typu /morfologicko-fyziologickej charakteristiky/ 
         a /morfologicko-psychickej charakteristiky/ 
Úloha č.4 -  určiť podľa veku pretekárky časový horizont nácviku  ZCT a časový horizont 
         jednotlivých príprav /krokov/ cvičebných tvarov obtiažnosti D a vyššie  
         na bradlách a akrobe 
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KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE: 

Svoju účasť odriekla zo zdravotných dôvodov pretekárka Boľošová a Elenka Ušáková (bohužiaľ pre 
Slovenskú gymnastiku ) z vážnych zdravotných dôvodov ukončila svoju aktívnu športovú činnosť. 
Pretekárky z Bratislavy sa po dohode reprezentačného trénera sústredení nezúčastňujú  
( objektívne dôvody – osobný tréner je aj trénerom mužskej reprezentácie). 
 
Sústredenie začalo v nedeľu 27.11. večerou. Dôvodom bola skorá /8.30/ prvá tréningová jednotka 
v pondelok. Tréningy sme mali rozdelené na dve trojhodinové časti. V prvej časti sme sa venovali 
bradlám a v druhej akrobacii na treku, preskoku a rôznym prípravným cvičeniam na trampolíne 
a podlahe. 

Najdôležitejším členom sústredenia mal byť vynikajúci ruský tréner pôsobiaci vo Fínsku,  
Igor Cherepov. Jeho príchod bol až do 18.novembra neistý, nakoľko v rovnakom termíne mala fínska 
reprezentácia spoločný kemp. 
Nakoniec sa mu podarilo na pár dní uvoľniť, ale podmienkou bolo zabezpečenie účasti fínskych 
pretekárok z jeho klubu na Memoriáli manželov Žifčákovcov. KŠG Detva súhlasil a zabezpečil pre 5 
ľudí z Fínska všetky podmienky zo strany zamestnávateľa p.Cherepova. 

Pán tréner Igor Cherepov je špecialista na bradlá, preto veľká časť tréningových jednotiek patrila 
práve tejto disciplíne. Na svoje ukážky využíval vo veľkej miere žiačky z Detvy, ktoré boli pre tieto 
náročné cvičebné tvary výborne fyzicky a technicky pripravené. Ako povedal sám Igor, gymnastika sa 
učí do 13 rokov, pokiaľ sú dievčatá malé a ľahké. Samozrejme k vykonávaniu zložitých cvičebných 
tvarov treba mať zvládnuté na požadovanej úrovni základné elementy na bradlách i základné 
akrobatické elementy, bez ktorých sa nezaobídu ani bradlá a v neposlednom rade špecifickú fyzickú 
prípravu a dostatočne vytvorené pracovné návyky. 

Až nepredstaviteľne ľahko vyzerali v rukách Igora u našich najmenších pretekárok cvičebné tvary ako 
sú šapky, tkačevy, pak saltá, toporné jeger saltá, dvojné saltá prehnute, šapky s polobratmi.... a na 
akrobe dvojné twisty, dvojné saltá prehnute, cukuhary, 720 vpred, dvojné vpred 180...... 

I keď dievčatám po dvoch dňoch krvácali ruky, boli tak nadšené z tréningového procesu, že bez 
akýchkoľvek pripomienok si znovu natiahli mozolníky a znovu opakovali desiatky pokusov v rukách 
výnimočného Igora.  

Hneď po prvom dni som sa zamýšľala, s koľkými dievčatami do 13 rokov na Slovensku by sme mohli 
v budúcnosti sústredenie v takomto rozsahu a obsahu absolvovať.  

Je to otázka, na ktorú treba viesť odbornú diskusiu a vo veľmi krátkom čase nájsť odpoveď v podobe 
riešenia a hľadania východiska, ktoré bude vhodné pre naše podmienky a náš systém. 

ZÁVER:  
  
Naplánovaný obsah sústredenia sme splnili a opäť sme urobili pomyslený krôčik smerom k vyššej 
technickej tréningovej úrovni. 
Tieto 4 dni sústredenia nám nastavili zrkadlo a ukázali smer, akým sa posúva takpovediac celá Európa 
i svet. KŠG Detva dostal od pána trénera obrovskú pochvalu za prípravu dievčat, bol nadšený 
z vysokej technickej úrovni pretekárok a to je pre nás tá najväčšia odmena. 
Systém, ktorý nám ukázal p. Cherepov, naliehavo vyzýva k potrebným zmenám či už v zaraďovaní 
pretekárok do úsekov, k postom na pozíciách vedúcich trénerov a k komplexnej analýze krátkodobej 
i dlhodobej prípravy reprezentácie a mládeže.  
Ako povedal Igor, cesta k úspechu v športovej gymnastike je len jedna a to v precízne naplánovanej 
dlhodobej príprave šitej na daný systém  a v erudovanosti trénerov od najmladších gymnastiek až po 
tie najstaršie. 
I keď máme na Slovensku 4 RGCTM s platenými trénermi, neprináša to želateľný efekt. Niekde 
nastala chyba a je na nás aby sme ju pomenovali a postupne odstraňovali. 
V opačnom prípade si nebudeme môcť do budúcna dávať ciele ako účasť družstiev na EYOF, MEJ 
a finálové miestenky. Už to bude len účasť 
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Podnety, návrhy, pripomienky: 

Naše poďakovanie patrí  SGF za spoluorganizáciu tejto akcie, trénerom za prípravu dievčat a pánovi 
Cherepovovi za trpezlivosť, obrovskú ochotu spolupracovať a jeho neoceniteľné, vysoko 
kvalifikované gymnastické ukážky či už praktické alebo teoretické.   
 
Detvianska telocvičňa má adekvátne tréningové podmienky pri príprave dievčat na najvýznamnejšie 
vrcholové podujatia. Kvalitný akrobatický pás však chýbal aj Igorovi, ktorý ho spolu s trampolínou 
vníma ako najdôležitejší fragment veľkého celku pri nácviku najzložitejších cvičebných tvarov. 
 

 
 
 
 
 
Správu vypracovala: Katarína Krekáňová v Detve 03.12.2022 
 


