TLAČOVÁ SPRÁVA BEŽECKÉ LYŽOVANIE 16.08.2013.

OLYMPÍJSKA PRÍPRAVA V DOMÁCICH PODMIENKACH, ŽENSKÉ REPREZENTAČNÉ
DRUŽSTVO PO PRVÝ KRÁT V PRÍPRAVE SPOLOČNE AJ S ALENOU PROCHÁZKOVOU
Salamandra resort Hodruša Hámre 16.08.2013
Od 10.8. do 17.8.2013 prebieha letné reprezentačné sústredenie bežcov na lyžiach v oblasti
štiavnických vrchov v resorte Salamandra. Sústredenie v domácich podmienkach na
nezvyčajnom avšak čarokrásnom mieste prináša lyžiarom bežcom možnosti ideálneho
ubytovania i regenerácie v hoteli Salamandra a samozrejme tvrdého tréningu v kopcovitom
teréne na kolieskových lyžiach, behu s palicami, v posilňovni, či na horkých bicykloch.
Reprezentačný camp – sústredenie bolo postavené na kompletnom zložení reprezentačného
družstva žien (Alena Procházková, Daniela Kotschová, Eva Segečová), ktorým vhodne
sekundovali naši reprezentanti do 23 rokov (Andrej Segeč, Martin Kapšo, David Brűnn,
Miroslav Šulek). Títo športovci U 23 sa zároveň pripravujú na Zimnú svetovú univerziádu
2013. Kormidelnícku taktovku určoval RD tréner žien Ján Valuška a RD tréner U 23 Jozef
Brűnn.
„Myslím si, že je to ideálna kombinácia zvolená na tomto sústredení. Vôbec po prvý krát
v tejto sezóne sa nám podarilo zladiť individuálne plány športovej prípravy a zjednotiť tak
ženské družstvo. Tu môžu pretekárky i pretekári nazbierať cenné skúsenosti od Aleny
Procházkovej a na druhej strane sa Alena vie na tréningoch potiahnuť v kolektívnom
nasadení.“ podotkol športový riaditeľ bežeckého úseku Michal Malák.
Náročný profil v kopcovitom teréne si športovci pochvaľujú. Je to trochu nezvyčajné, avšak
bežci na lyžiach v týchto letných dňoch k tréningu využívajú aj zjazdovku, ktorá je priamo pri
hoteli.
„ Áno, trochu netypicky využívame tréning na zjazdovke aj v lete. V zime sa ňou preháňajú
alpskí lyžiari zhora dole a my to máme v lete otočené - beháme zo spodku hore. Je to
vynikajúci ale náročný tréning. Vybiehame ju celú s palicami a taktiež je vhodná na špeciálne
imitačné cvičenia.“
Športovci počas sústredenia testovali aj jedinečný prototyp špeciálneho posilňovacieho
lyžiarskeho trenažéra simulujúceho odpich – súpaž, ktorý zostrojil vynálezca Július Tokár
z Krivej na Orave. Tento unikát zapožičal na testovanie pre potreby reprezentácie ako
nadšenec bežeckého lyžovania.
Nezvyčajnou možnosťou je aj rozcvička absolvovaná v podobe plávania. Športovci ráno pred
raňajkami namiesto ľahkého behu kombinovaného s posilňovaním a nácvikom lyžiarskobežeckej techniky využívajú plávanie v Hornohodrušskom tajchu, ktorý je vzdialený len
niekoľko metrov od hotela. Rozcvička tak nadobúda aj otužovací chatrakter.

Dňa 14.08.2013 sa konalo v hoteli Salamandra aj výjazdové zasadnutie Trénerskej rady
bežeckého úseku SLA i dokonca Predsedníctvo bežeckého úseku SLA na čele s predsedom BÚ
SLA Ivom Ivaničom. Takže priebeh sústredenia v novom prostredí mohlo vidieť aj skoro
kompletné vedenie bežeckého lyžovania na Slovensku.
Slovenské bežecké lyžovanie je stále v hre o 4 až 6 miesteniek pre nadchádzajúce Zimné
Olympijské hry v Sochi. Aj vďaka výborným podmienkam, ktoré nám poskytol Salamandra
resort a jeho okolie, sa môžeme posunúť bližšie k naplneniu našich cieľov.
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