Správa o činnosti KB Vyhne za sezónu 2017/2018.

Uplynul ďalší športový rok a my sme stretli , aby sme zhodnotili činnosť klubu biatlonu Vyhne, aby
sme si povedali, čo sa nám podarilo viac, čo menej a v čom by sme sa mali zlepšiť. Uplynuli len dva
týždne od kongresu SZB, ktorý priniesol mnohé zmeny. Jedná sa tak o personálne zmeny na zväze,
keď zo starého PSZB zostal len prezident Tomáš Fusko, ako aj náš zástupca Ondrej Kosztolányi
v pozícii viceprezidenta pre technické záležitosti. Zvyšok prezídia tvoria noví členovia, pričom jedna
funkcia viceprezidenta pre ostatné formy biatlonu bude obsadená po doplňujúcich voľbách. Členom
disciplinárnej komisie sa stal Ľubomír Lepeň. Ďalšie zmeny by mali nastať pri mládeži nakoľko na
kongrese bola schválená nová smernica pre útvary talentovanej mládeže. Uvidíme, ako sa to podarí
zaviesť do praxe, aby sa zlepšila práca v biatlonovej rodine na Slovensku. My sme tu dnes, ale hlavne
preto, aby sme sa rozprávali o našom klube.
Klub biatlonu Vyhne patrí medzi najväčšie ba dovolím si neskromne povedať aj najdôležitejšie kluby
na Slovensku. Sme pravidelným organizátorom súťaží, naši rozhodcovia rozhodujú nie len u nás vo
Vyhniach, ale aj na iných domácich a zahraničných podujatiach a naši pretekári sa už presadzujú aj
mládežníckych reprezentáciách Slovenska.
V správe sa stručne zaoberám jednotlivými základnými činnosťami nášho klubu.
Oblasť organizačná
V minulom roku sme po vyše dvadsiatich rokoch nezorganizovali na našich tratiach žiadne preteky
Slovenského pohára , či majstrovstiev Slovenska. Tento fakt nespôsobilo to, že by sme takéto súťaže
už nechceli organizovať, ale z dôvodu toho, že Obecný úrad vo Vyhniach a náš klub sme sa pokúsili
zabezpečiť ďalší rozvoj nášho areálu a získať v rámci cezhraničnej spolupráce euro fondy na
vybudovanie multifunkčného športoviska so strelnicou, kolieskovou dráhou a multifunkčnou
budovou. Aj napriek veľkej snahe a kvalitnému projektu sme nakoniec neboli komisiou vybraný na
realizáciu projektu, ktorý by bol prospešný pre celý Slovenský biatlon. Treba len dúfať ,že kvalitne
vypracované a nie zrovna lacné projekty budeme môcť ešte využiť v rámci iných výziev o euro fondy.
V rámci pripravovaného projektu sme začali rozširovať výbeh na strelnicu a priestor pre trénerov. Na
tomto bude treba pokračovať v tomto roku ,keď sa začne dostavba Vodného raja.
Oblasť rozhodcovská
Ako som už spomínal radosť a dobré meno nám robia naši rozhodcovia, ktorí rozhodujú nie len
u nás, ale aj prakticky na všetkých kolách slovenského pohára tak v letnom, ako aj zimnom biatlone.
Naši zástupcovia Ondrej Kosztolányi, Jozef Filip, Soňa Kosztolányiová st. aj mladšia, Silvia
Halvoníková, Igor Luptovský, Rastislav Durčák a Dominik Halvoník rozhodovali na IBU cupe v Osrblí.
K dnešnému dňu máme v klube až 51 rozhodcov s platnou licenciou. Z toho päť členov vlastní
najvyššiu medzinárodnú licenciou IBU, 8 rozhodcov najvyššej slovenskej III. triedy,7 II. a 31 I. triedy
SZB.

Oblasť športová
Pri našom klube sme v uplynulej sezóne mali SZB zriadenú Základňu mládeže, ako aj Centrum
talentovanej mládeže. Naši pretekári absolvovali všetky súťaže slovenského pohára tak v biatlone,
ako aj v letnom biatlone. Po mnohých rokoch sme sa dostali do stavu, že máme porovnateľný počet
tzv. malorážkarov a vzduchovkárov. Spôsobilo to, že v samotnej obci Vyhne je v základnej škole
menej žiakov tým je menej aj potenciálnych adeptov nášho krásneho, ale náročného športu.
Negatívom hodnoteného obdobia je fakt, že sa nám nepodarilo trénersky obsadiť a do života uviesť
tréningovú skupinu prípravky.
Ak sa mám vrátiť k letnej sezóne 2017 tak aspoň niekoľko základných údajov, na ktoré sme už možno
a pozabudli aj, keď o všetkom sa vieme aj spätne dočítať na našej webovej stránke. V slovenskom
pohári klubov sme obsadili šieste miesto. Našim žiakom patrilo deviate, dorastencom tretie miesto.
V senioroch sme nemali ani jedného pretekára. Celkovým víťazom vo svojej kategórii sa stal junior
Róbert Valenta. Tretia skončila Katka Husárová. Naši pretekári doniesli z majstrovstiev Slovenska
celkom 7 medailí. Titul vybojoval v rýchlostnom preteku Róbert Valenta a vo vytrvalostnom Matej
Lepeň. Striebornú medailu získali Samo Závalec v rýchlostnom preteku. Bronz vybojovali Matej Lepeň
a Katka Husarová v rýchlostných pretekoch a Samo Hubač a Katka Husárová vo vytrvalostných
pretekoch. Ako vidieť v pretekoch s hromadným štartom sme nezískali žiadnu medailu ,ale to bolo
spôsobené neúčasťou našich pretekárov v tomto preteku nakoľko uprednostnili prípravu na zimu
pred štartom. Tak isto v žiackych kategóriách sme ostali bez medailové zisku. V streleckej súťaži
o pohár spoločnosti Hamé potvrdili naši dorastenci svoje kvality. Vo svojich kategóriách zvíťazili Samo
Závalec, Matej Lepeň a Michaela Hubačová.
Po letnej nás čakala pre náš klub veľmi dôležitá zimná sezóna. Jednak sme si dávali za cieľ zlepšiť naše
výsledky v domácich súťažiach z uplynulej sezóny, ale videli sme aj veľký potenciál konečne sa viac
presadiť v jednotlivých reprezentačných družstvách Slovenska nielen početnosťou našich zástupcov,
ale aj ich výsledkami. Príprava bola po prvý sneh v rámci našich podmienok dobrá. Členovia RD
družstiev vycestovali už začiatkom novembra za snehom do Švédskeho Idre. Po návrate plynule
naviazali prípravou na Slovensku a neskôr aj v Rakúsku v Obertiliachu. Zvyšok dorastu ,ako aj žiaci
prvý krát lyžovali 17. novembra na Skalke. Tá mala túto zimu výborné snehové podmienky až do
konca marca, takže v čase keď nebol sneh vo Vyhniach bolo kde trénovať ak keď samozrejme len
bežeckú časť nakoľko na Skalke sa strieľať stále nedá. V domácich podmienkach sa na Rovni dalo od
trénovať komplexný tréning 41 dní, čo nie je veľa, ale boli už na sneh aj horšie zimy. Naši pretekári
absolvovali kompletný program Viessmann pohára a majstrovstiev Slovenska, ako aj vo voľných
termínoch súťaže v bežeckom lyžovaní. V slovenskom pohári klubov sme obsadili piate miesto hneď
za početnejšími klubmi. Výsledky našich žiakov stačili na siedme miesto. V zime nás reprezentovalo
osem žiakov a je potešujúce ,že napriek tomu, že nezískali z majstrovstiev Slovenska žiadnu medailu
ich výkonnosť sa postupne počas zimy zlepšovala a väčšinou sa výkonnostne približovali k najlepším
v jednotlivých kategóriách.
Dorastenci obsadili v slovenskom pohári klubov štvrté miesto, keď či už jednak z dôvodu chorôb,
alebo reprezentácie Slovenska neabsolvovali všetci kompletný program. Michaela Hubačová skončila
v slovenskom pohári na druhom mieste rovnako, ako jej starší brat Samo. V kategórii juniorov sme
mali trojité zastúpenie. V tejto kategórii zvíťazil Róbert Valenta, pred Samom Závalcom a Matej
Lepeň, ktorému chýbali preteky skončil na štvrtej priečke.

V seniorských kategóriách patrilo nášmu klubu dvanáste miesto. Tu nás však zastupovala len
v kategórii žien najlepšia Katka Husárová a v jednom preteku ešte Juraj Valenta, ktorého hlavnou
náplňou počas zimy bola práca servismana pri RD Slovenska.
Z majstrovstiev Slovenska sme domov doniesli dvanásť cenných kovov. Tituly vybojovali Matej Lepeň
a Samuel Závalec, striebra pridali dva krát Michaela Hubačová a po jednom Róbert Valenta a Katka
Husárová. Bronzové medaile dva krát Samuel Hubač a po jednej Michaela Hubačová, Samuel Závalec,
Róbert Valenta a Katka Husárová.
Ako som už skôr hovoril chceli sme, aby sa v tejto sezóne dostali naši pretekári do reprezentačných
družstiev Slovenska. Veľkým lákadlom boli kadetské a juniorské majstrovstvá sveta, majstrovstvá
Európy juniorov, IBU cup, ale aj preteky olympijských nádejí. Právo účasti na MSJaK si vybovali Róbert
Valenta, Samuel Závalec, Matej Lepeň a Samuel Hubač. V silnej medzinárodnej konkurencii boli
našimi najlepšími umiestneniami 36. priečka vo vytrvalostnom preteku a 38. priečka v stíhačke
kadeta Sama Hubača. Ten bol aj členom desiatej štafety. V junioroch obsadil Róbert Valenta 45.
priečku v rýchlostných pretekoch. Juniorská štafeta tvorená našou trojicou a Matejom Balogom
skončila osemnásta.
Róbert Valenta nás reprezentoval aj na majstrovstvách Európy, kde obsadil vo vytrvalostných
pretekoch 46 miesto.
Dve tretie miesta získala na pretekoch olympijských nádejí v českom Letohrade dorastenka Michaela
Hubačová.
Náš klub mal počas zimy veľké zastúpenie v servise Slovenských reprezentačných družstiev. Juraja
Valenta absolvoval, ako vedúci servisu celý seniorský IBU pohár, kde popri ňom pôsobil aj náš bývalý
pretekár Ondrej Kosztolányi. K nim sa počas MsJaK a ME juniorov pridal Roman Regúly,ktorý
absolvoval aj IBU cup v Osrblí.
Po spŕške týchto informácií je jasné, že sa dokážeme väčšinou presadiť v domácej konkurencii, ale že
medzinárodná kvalita je ešte nad sily našich dorastencov a juniorov a že je potrebné pridať tak
v tréningu, ako aj v zlepšovaní podmienok pre prípravu našich pretekárov.
Oblasť funkcionárska
Členovia klubu biatlonu pôsobili a aj pôsobia v súčasnosti v rôznych funkciách a komisiách SZB. Na
poslednom kongrese SZB boli do prezídia zvolený opätovne zvolený Ondrej Kosztolányi. Členom
disciplinárnej komisie sa stal Ľubomír Lepeň.
Záverom ešte raz môžem skonštatovať, že v uplynulom období sa nám veľa vecí podarilo, ale taktiež
sú oblasti, v ktorých nastal ústup z pozícií a je potrebné v nich zabrať. Viac o plánoch do budúcnosti
sa dozviete v pláne o činnosti a dúfam, že svoje pridáte aj vy v rámci diskusii.

Vyhne 11.5.2018
Igor Luptovský – predseda KB Vyhne

