
 
SPRÁVA O ČINNOSTI JUNIORSKEJ REPREZENTÁCIE V TRIATLONE 

SEZÓNA 2020 
 
Triatlonová sezóna bola v roku 2020 špecifická, vzhľadom na celosvetovú 
pandémiu COVID - 19.  
 
Zoznam súťaží, ktoré sme mali v pláne absolvovať: 
 
29.3.  Melilla (ESP) - EPJ A+(samoplatca)    -  zrušené 
7.-18.4. sústredenie Mallorca                  - zrušené 
25.-26.4. Superšprint FTVŠ (M-SR superšprint) A,B,C,C1  - presunuté 
23.-24.5. Triatlon Senec (M-SR šprint)  

kvalifikácia na MEJ + štafety - A,B,C,C1   -  zrušené 
13.6.  Příbram (CZE) – ČP - žiaci+juniori  - A,B,C,C1  -  zrušené 
18.-19.7. Tiszuajváros (HUN) - EPJ - A,B,C (superšprint)  - zrušené 
2.-5.7.  Tartu (EST) - ME-J       - zrušené 
26.7.  Tábor (CZE) – EPJ + junior ČP + žiaci - A,B,C,C1  -  zrušené 
22.-23. Žilina - EPJ        -  zrušené 
29.-30.8. Banská Bystrica - EPJ - A,B,C  

kvalifikácia ME – dorast + štafety    -  zrušené 
3.-4.10. Alanya (TUR) - ME-dorast     -    zrušené 
 
 
sústredenie 
M-SR, Slovenský pohár 
Český pohár - spoločný výjazd + žiaci 
Európsky pohár juniorov 
ME – juniorov a dorastencov 
 
A -   štartovné + ubytovanie + cestovné 
B -    ubytovanie + cestovné 
C -   cestovné 
C1 -    štartovné + ubytovanie (spoločný výjazd Příbram a Tábor) 
MEJ + ME dorast. komplet 
 
Výber na výjazd na základe priebežných výsledkov a zaradenia do výkonnostných skupín. 
 
Nakoľko bola absolútna väčšina súťaží zrušená (neustále sme sledovali situáciu, 
menili ubytovanie, letenky...) podarilo sa nám absolvovať aspoň jediný kvalitne 
obsadený EPJ v poľskom Olsztyne (u dievčat sa potvrdilo, že sme stále 



konkurencieschopný a je veľká škoda, že sme nemohli absolvovať plnohodnotnú 
sezónu). 
V rámci Slovenska sme reagovali na aktuálnu situáciu (zmeny termínov, 
vybavenie ubytovania na preložených M-SR v šprint triatlone), no nakoniec sa 
neuskutočnili ani v náhradných termínoch. 
 
Nižšie uvádzame zoznam uskutočnených akcií, aj s reakciou na dianie v blížiacej 
sa sezóne 2021 (dve sústredenia na Tenerife): 
 
OKTÓBER 2019  rekondičné sústredenie - Spišská Nová Ves 
DECEMBER 2020  testovanie v NŠC 
AUGUST 2020  EPJ – Olsztyn (3. Bičanová, 8. Michaličková, 32. Rojtáš, 40. 

Vrábel, Medveczký LAP) 
AUGUST 2020 ČP v šprint triatlone – Brno - kvalitná medzinárodná účasť), 

pričom na pozvánku zareagovali len dvaja - väčšina 
nepochopiteľne uprednostnila slovenský pohár v Novej Bani, 
no vzhľadom na situáciu sme to neriešili - (3. Bičanová, 10. 
Medveczký) 

SEPTEMBER 2020 M – SR v superšprinte – FTVŠ (1. Adam, 2. Rojtáš, 3. 
Medveczký, 1. Michaličková, 2. Vráblová, 3. Beke) 

DECEMBER 2020 sústredenie Tenerife 
FEBRUÁR 2021 sústredenie Tenerife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


