II. ZOHM Lillehammer 2016 (Zimné OH Mládeže 2016)
správa z 1. Štábu pre ZOHM 2016 z 20.7. 2015
Miesto konanie hier: Lillehammer Nórsko
Termín konania hier: 12. – 22.2. 2016
Účastníci: ročníky nar. 1998, 1999
Účasť za ÚAD: 1 chlapec, 1dievča
Disciplíny ÚAD: SL, OS, SG, SC, súťaž družstiev v paralel sl. (družstvo tvorí 1 chlapec + 1
dievča)
Vedúci výpravy za SOV: Jozef Gonci
Ambasádorka podujatia za SOV: Jana Gantnerová ml.
Zástupca na štábe SOV za ÚAD: Mgr. Tomáš Kmeť, výkonný riaditeľ ÚAD SLA (v prípade
akýchkoľvek otázok ma kontaktujte)
Zo zasadnutia vyplynuli nasledujúce informácie potrebné pre možných účastníkov hier:
 ÚAD SLA má istú nomináciu 1chlapca a 1 dievča z ročníkov 1999 a 1998, menovitú
nomináciu si ÚAD nahlási samo, podľa vlastnej kvalifikácie, SOV do nominácie
jednotlivých zväzov nezasahuje (dátum def. nahlásenia mien účastníkov, zatiaľ nie je
ani pre SOV známy)
 Pre našich pretekárov bude pravdepodobne možný doprovod, chlapec = 1tréner,
dievča = 1tréner (vzhľadom k možnostiam SOV výpravy)
 Pre našich účastníkov bude k dispozícii spoločný lekár výpravy MUDr. Delej, rovnako
spoločný fyzioterapeut SOV, ktorého je možné kontaktovať vopred a dohodnúť si
s ním potrebné požiadavky, ktoré budú naši účastníci požadovať
 SOV zabezpečí pre účastníkov rovnaké spoločenské oblečenie
 SOV zabezpečí spoločnú dopravu (spoločný odlet výpravy 11.2. 2016)
 Dopravu materiálu našich pretekárov zabezpečí SOV (lyže, servisný materiál, tyče,
atď...) spôsob SOV preveruje, uvažuje sa o nasl. doprave: materiál pôjde spoločne
cargom niekoľko dní vopred, alebo pôjde spoločne s výpravou do lietadla
 Podpora SOV: nominovaní účastníci budú môcť čerpať podporu od SOV na prípravu
cez fond Solidarity MOV (cca. 500$ mesačne/osoba), čerpanie podpory je od SOV
nasledovné: čerpanie môže začať až po schválení konkrétnej menovitej nominácie
svojím zväzom na meno jednotlivému pretekárovi, napr.: keď schválime nomináciu
v januári, budú môcť túto podporu čerpať pretekári za 2mesiace, január, február,
vždy do zač. hier
 Dopingové sledovanie: všetci účastníci budú počas konania hier zaradený do
sledovania Antidopingovej agentúry ADAMS, netreba sa toho ale báť (v súčasnosti sú
do ADAMS zaradení všetci členovia RD U21-A ÚAD)
 POZOR!: každý účastník hier pred odchodom musí doručiť na SOV výsledky športovej
lekárskej prehliadky max. 1 rok stará), bez nej nebude nikto na hry nominovaní
 Nominácia ÚAD: schváliť nominačné kritériá ÚAD má v kompetencii TR, na základe
predloženého návrhu komisie U21, preto budú oslovení členovia komisie U21, aby na




septembrové zasadnutie predložili návrh nominačných kritérií TR a tá ich na svojom
zasadnutí v septembri 2015 schváli a budú zapracované do Súť. poriadku 2015/16
ďalší 2. Štáb je naplánovaný na október 2015, kde SOV podá novšie informácie
priamo po návšteve mieste konania ZOHM v Lillehammer

Moje osobné dojmy: Ved. výpravy býv. olympionik Jozef Gonci pristupuje k tejto úlohe,
ktorou bol poverený Výkonným výborom SOV veľmi seriózne a zodpovedne,
jeho záujem je o poskytnutie čo najviac informácii smerom k zástupcom zväzov a tí majú v čo
najväčšej miere posúvať informácie ďalej smerom k možným účastníkom hier.
Osobne sa chce vedúci výpravy zúčastniť na niektorom tréningovom kempe, alebo
kvalifikačných pretekoch všetkých šport. zväzov, ktoré budú svojich účastníkov na hry
nominovať. Chce byť rovnako sám nápomocný pri poskytovaní akýchkoľvek informácii,
osobne chce komunikovať, prípadne riešiť požiadavky účastníkov, hodnotím jeho prístup
veľmi zodpovedný a pozitívne.
Rovnako osobne vidím ako výhodu, že ambasádorkou SOV bola zvolená Jana Gantnerová
ml., bývalá alpská lyžiarka, účastníčka 3.ZOH, ktorá bude počas hier po celý čas na mieste
s výpravou a mohla by byť v príprave, ale aj počas konanie hier pre našich pretekárov
nápomocná.
Podotýkam tiež, že práve takýmto podujatiam mládeže sa vo svete prikladá stále čoraz väčší
význam a preto treba pristupovať k účasti zodpovedne, navyše netreba zabúdať, že na
predchádzajúcich ZOHM 2012 pretekárka ÚAD Petra Vlhová sa stala olympijskou víťazkou
v slalome.

Správu zo zasadnutia nájdete aj na: https://www.olympic.sk/aktuality-sov/v-bratislave-sakonal-prvy-stab-k-ii-zimnym-olympijskym-hram-mladeze-2016-v-lillehammeri
Ďalšie info k hrám získate: https://www.olympic.sk/olympijske-hry/oh-a-zohmladeze/zohm-lillehammer-2016/aktuality-zohm-lillehammer
Za ÚAD správu vypracoval:
Mgr. Tomáš Kmeť, Výkonný riaditeľ ÚAD SLA

24.7. 2015 Bratislava

