SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC COMMITTEE

Zápis z I. štábu Zimných olympijských hier mládeže
(ZOHM) Lillehammer 2016
Dátum a miesto konania: Pondelok 20. 7. 2015, 10:00, zasadačka SOV, Slovenský olympijský
výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
Prítomní:

z prezenčnej listiny (viď. príloha)

Program štábu:
1. Úvod
2. Všeobecná PPT prezentácia o ZOHM Lillehammer 2016 a komentár k jednotlivým bodom
3. Informácia športových zväzov o plnení nominačných kritérií a príprave nominovaných športovcov
4. Rôzne

ÚVOD
Vedúci výpravy Jozef Gonci otvoril a privítal zúčastnené športové subjekty a informoval
v rýchlosti o jednotlivých bodoch programu. Neskôr vyzval prítomných zástupcov zväzov, aby sa v
skratke predstavili.
K bodu 2
Vedúci výpravy SR J. Gonci v jednotlivých častiach prezentácie:
-

Informoval o mieste a termíne konania II. ZOHM. Miesto konania Lillehammer (Nórsko) a
termín konania 12.2. – 21.2. 2016 a taktiež informoval o odchode a príchode Slovenskej
výpravy na II. ZOHM, ktorý je plánovaný na 11.2. – 22.2. 2016. Sľub Slovenskej výpravy
pred vrcholnými predstaviteľmi štátu je plánovaný na 10.2.2016 v priestoroch, ktoré sa
upresnia neskôr. Poznamenal, že všetky všeobecné informácie k tomuto podujatiu sú
prístupné na web stránke organizátora www.lillehammer2016.com Ďalej informoval, že
druhý pripravovaný štáb ZOHM sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou konať v B. Bystrici
kvôli lepšej dostupnosti zodpovedných zástupcov z východného Slovenska.

-

J. Gonci informoval, že počas ZOHM budú k dispozícií 2 olympijské dediny. Jedna priamo
v Lillehammer a druha v Hamar, 60km vzdialená od Lillehammer, kde budú prebiehať všetky
korčuliarske disciplíny (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie).

-

J. Gonci informoval o zložení Slovenskej výpravy na II. ZOHM v Lillehammer, ktoré bude
nasledovné: – (vedúci výpravy Jozef Gonci, zástupca vedúceho výpravy Roman Hanzel,
hlavný lekár výpravy Branislav Delej, masér výpravy Roman Janoška.
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-

J. Gonci informoval o mladej ambasádorke Jane Gantnerovej, ktorá bude sprostredkovávať
informácie a aktivity medzi organizačným výborom a slovenskými športovcami v oblasti
kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivít.

-

J. Gonci informoval o športoch a športových disciplínach, ktoré budú súčasťou hier na II.
ZOHM 2016. Súťažiť sa bude v 16 športoch a 70 športových disciplínach. Oproti Innsbrucku
pribudne 7 športov, ide hlavne o Biathlon (Single Mixed Relay), Bobsleigh (Monobob race
boys, girls), Freestyle – (Ski slopestyle boys, girls), Snowboard – (Snowboard cross boys,
girls), Cross country skiing – (Cross-country cross boys, girls), Combined disciplines –
(Nordic Team Event (Mixed gender), Team ski-snowboard cross (Mixed gender)

-

J. Gonci informoval o predpokladanej účasti športovcov a realizačných tímov Slovenskej
výpravy v jednotlivých športov, kde do dnešného dňa na základe kvót a už kvalifikovaných
evidujeme 35 športovcov (11 chlapcov, 24 dievčat), čo zodpovedá počtu 18 ľudí
z realizačných tímov spolu s vedením SOV (4 ľudia). Upgrade karty – 3, NOC hostia – 5,
navýšenie počtu vedenia – 5. Spolu by malo pocestovať na II. ZOHM – približne 66 ľudí.
Sport
IBU - Biathlon
FIBT - Bobsleigh
WCF - Curling
IIHF - Ice Hockey
FIL - Luge

ISU - Skating

FIS - Skiing

Discipline / Event
Biathlon
Monobob
Skeleton
Curling
Skills Challenge
Team Tournament
Singles
Doubles
Figure Skating - Singles
Figure Skating - Pairs
Figure Skating - Ice Dance
Short Track - Speed Skating
Speed Skating
Alpine Skiing
Cross - Country Skiing
Freestyle Skiing - Ski Cross
Freestyle Skiing - Ski Halfpipe
Freestyle Skiing - Ski Slopestyle
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard Cross
Snowboard Halfpipe

Number of Athletes
Men
Women TOTAL
2
2
4
2
2

1
2
2

1
1

1
17
1
1

2
17
3
2
1

1
1

2
2
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Snowboard Slopestyle
Total athletes
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11

24

35

-

J Gonci požiadal o zasielanie lekárskych potvrdení už kvalifikovaných športovcov na adresu
delej@sportmed.sk a hanzel@olympic.sk ktoré by nemali byť staršie ako jeden rok.

-

J. Gonci požiadal o nahlásenie jednotlivých zodpovedných kontaktov (mail + telefón) za
príslušne zväzy, ktoré sa budú pravidelne zúčastňovať ďalších pripravovaných štábov na
adresy jozef@gonci.net a hanzel@olympic.sk

-

J. Gonci informoval, že vedenie výpravy bude disponovať širším záberom informácií hneď
po Chef de Mission meetingu, ktorý bude vedenie výpravy absolvovať v termíne od 1.10. –
4.10. 2015. Hneď po tomto stretnutí s organizačným výborom bude nasledovať aj druhý štáb
k ZOHM.

-

J. Gonci požiadal zodpovedných o zaslanie HŠP (harmonogramu športovej prípravy), ktorý
by malo obdržať vedenie výpravy na II. štábe, ktorý je plánovaný po Chef de Mission
meetingu v Lillehammer, najneskôr však do 15.10.2015. Podotkol, že chce až do začiatku
konania hier komunikovať a stretávať so všetkými športovými subjektmi (zväzmi), aby
prebiehala seriózna komunikácia a predišlo sa prípadným nedorozumeniam.

-

R. Hanzel informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo Solidarity MOV
v jednotlivých oblastiach (O1, O2, O3). Vysvetlil jednotlivé možnosti ako aj spôsob
poskytnutia, čerpania a vyúčtovania. O1 – použitie na prípravu (športové kempy, sústredenia,
tábory) O2 – použitie na kvalifikačné preteky, súťaže na ZOHM, O3 – čerpanie fin.
prostriedkov už kvalifikovaných športovcov. V tomto prípade sa bude v blízkej dobe riešiť
družstvo hokejistiek ako aj Skills challenge kvalifikovaných športovcov.

-

J. Gonci informoval o všeobecných informáciách týkajúcich sa ZOHM - 207 dni do
oficiálneho otvorenia II. WYOG, 1 200 športovcov, 70 národností (vo veku 15-18 rokov), 3
000 volunteers, vstupenky na všetky športoviská – zdarma

-

R. Buček – informoval, že II. štábu ZOHM Lillehammer 2016 sa zúčastní aj zodpovedný za
ADA (Antidopingová agentúra), ktorý bude informovať o dôležitých krokoch každého
jedného športovca a dodržiavanie antidopingových kódexov.

K bodu 3
J. Gonci požiadal všetkých zúčastnených, aby informovali za svoje zväzy možnosti
kvalifikovania sa a predbežne nahlásili počet zodpovedných za realizačný tím (tréneri, maséri, lekári
atď.) Dôvod nahlásenia tohto predbežného počtu je dôležitý kvôli tomu, aby sa vedelo vedenie
výpravy zmestiť do pridelených kvót, ktoré pridelil organizačný výbor ZOHM Lillehammer 2016.
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Jednotlivé zväzy nahlásili požadovaný počet za RT:
- Biatlon 3 ľudia (2 tréneri + 1 servis)
- Bežecké lyžovanie 3 ľudia (2 tréneri + 1 servis)
- Alpské lyžovanie 2 ľudia (1 + 1)
- Hokej 5 ľudí (Bola vyslovená požiadavka ohľadom vlastnej lekárky, s ktorou majú dlhodobé
skúsenosti a nakoľko ide o dievčatá bola by lepšia komunikácia v prípade nejakých problémov.
- Boby 2 ľudia (1 + 1)
- Sane 2 ľudia (1 + 1)
- Rýchlokorčuľovanie 1 alebo dvaja ľudia (záležať bude od kvalifikovania sa na long track)
- Krasokorčuľovanie 1 človek
K bodu 4 - Rôzne
Bolo poznamenané že v Option 3 – čerpanie fin. prostriedkov zo Solidarity MOV už kvalifikovaným
športovcom musia byť zo zväzov potvrdené konkrétna mená, ktoré sa zúčastnia ZOHM, takže sa
neberie do úvahy kvóta pridelená medzinárodnou federáciu. Niektoré zväzy vedia dať mená už teraz,
niektoré musia čakať na internú slovenskú kvalifikáciu.

Kontakty na zodpovedných z vedenia výpravy SR:
Jozef Gonci – Vedúci výpravy
Tel.: 0905 575 621
Email: jozef@gonci.net
Roman Hanzel – Zástupca vedúceho výpravy
Tel.: 0917 905 248
Email: hanzel@olympic.sk
Branislav Delej – Hlavný lekár výpravy
Tel.:
Email: delej@sportmed.sk
Roman Janoška - Masér
Tel.: 0902 288 000
Email: romanjanoska@gmail.com

Zapísal: Roman Hanzel
Overil: Jozef Gonci
Dátum: 21.7.2015
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