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09.3.2013, BBonline.sk (Jakub Bebej)
Skvelá atmosféra sprevádzala sobotňajšie preteky do vrchu na bežeckých trenažéroch v nákupnom centre Europa SC.
V tímovej súťaži aj individuálnych disciplínach dominoval tím Marathon BB, ktorý
však našiel v družstve vyzývateľa viac než
vyrovnaného
partnera. V celkovom sčítaní výkonov delilo
oba tímy iba 200 metrov.
Tridsať účastníkov na každej strane bojovalo
päť minút na pohyblivej rovine s náklonom
desiatich stupňov o čo najdlhšiu zabehnutú
vzdialenosť. Za tím vyzývateľov spoločne
bojovali osobnosti športového života na
čele s chodcom Matejom Tóthom, spolu
s trojskokankami Dankou a Jankou Velďákovými, či kladivárkou Martinou Hrašnovou.
Okrem ďalších atlétov banskobystrickej
Dukly doplnili tím športovcov aj partneri
Banskobystrického maratónu, medzi ktorými nechýbal primátor Peter Gogola. Esami
družstva organizátorov mali byť najmä ironman Filip Kristl, chodecký majster Európy
z roku 1990 Pavol Blažek, či vynikajúca bežkyňa Lucia Kamenská. Šestica mužov a žien
s najlepšími výkonmi sa napokon mala
stretnúť v konečnom finále. Už pred jeho
štartom bol ale jasný súčet výkonov bežcov
oboch tímov, ktorý nakoniec vyšiel tesne
v prospech organizátorov – 23 060 metrov
ku 22 860 metrom.
Finále bolo napínavé a najmä v mužskej

časti sľubovalo vyrovnaný súboj. Pred zrakmi niekoľkých stoviek divákov
potvrdila medzi ženami úlohu favoritky Lucia Kamenská, ktorá súperkám
nedala šancu a pred druhou Svetlanou Lipárovou mala po finále náskok
60 metrov. Tretia sa umiestnila Martina Gregorcová.
V mužskom finále vytiahol najlepší výkon dňa Marián Dávidík, ktorému
skvelých 1120 metrov stačilo na celkový triumf. Kilometrovú hranicu vo
finále prekonali aj druhý Miloš Bátovský z VŠC DUKLA a Maroš Mikula
z Marathon BB tímu.
Organizátor podujatia Miroslav Štrba
sršal po pretekoch spokojnosťou. “Bol
som veľmi milo prekvapený úrovňou
a účasťou bežcov. Minuloročné víťazné metre by dnes nestačili ani na
účasť vo finále. Gratulujem všetkým
účastníkom a ďakujem členom nášho
Marathon BB tímu a divákom za vytvorenie skvelej atmosféry,” uviedol.
Na vrchol v Europe bol neverejný
promo pretek, ktorého výsledky sa
nezapočítavajú do celkového poradia
Marathon BB Tour 2013. Banskobystrickému maratónu budú v budúcich
mesiacoch predchádzať ďalšie podujatia, vrátane bežeckej 24-hodinovky.
Tie budú rovnako ako pred rokom
pripravovať verejnosť na septembrové hlavné bežecké podujatie roka.
Z atmosféry sobotňajšieho preteku na
trenažéroch sa dá vytušiť, že beh sa
v meste pod Urpínom teší čoraz väčšej popularite.

Editoriál
Poolympijský rok 2013 sa rozbehol v plnom prúde. Vo februári a v marci naši športovci absolvovali prvé šampionáty
majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní, majstrovstvá sveta v biatlone, halové majstrovstvá Európy v atletike a halové
majstrovstvá Európy v športovej streľbe, kde sme zaknihovali niekoľko pekných umiestnení, no však bez medailového
efektu. Z výsledkov na týchto podujatiach stojí za povšimnutie u biatlonu 4. miesto vo vytrvalostných pretekoch na
15 km Anastasie Kuzminovej, ale i 10. a 11. miesto Janky Gerekovej v šprinte a hromadnom štarte. Veronika VelezZuzulová obsadila pekné 7. miesto v slalome i keď ambície boli určite medailové. Za očakávaniami zaostali však halové
výkony našich atlétov. Zostávajú našimi „želiezkami“ pred majstrovstvami sveta v Moskve.
Samozrejme, všetkých potešili aj pódiové umiestnenia Anastasie Kuzminovej a Veroniky Velez-Zuzulovej v rámci
svetových pohárov. Neprehliadnuteľný je výkonnostný rast reprezentanta v alpskom lyžovaní Adama Žampu. Potešilo
tiež piate miesto Dušana Šimočka, piate miesto tímu v rýchlostných pretekoch a siedma priečka v pretekoch patrol na
nedávnych 2. svetových vojenských hrách.
Ako slnko sa po dlhej a studenej zime zaskvela bronzová medaila Istvána Lévaia na majstrovstvách Európy v zápasení
vo voľnom i grécko-rímskom štýle v gruzínskom Tbilisi. V ďalších mesiacoch roku 2013 nás čakajú viaceré majstrovstvá
sveta a Európy, juniorské šampionáty, svetová univerziáda. Podieľať sa budeme na organizácii majstrovstiev svetra
juniorov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši a majstrovstvách Európy družstiev v atletike 3. ligy v Banskej Bystrici.
Merateľné ukazovatele roku 2013 sú jasné - získať 23 medailí.
Chcel by som zaželať všetkým našim športovcom, trénerom a realizačným tímom, aby pri nich stála šťastena a svoje
úsilie pretavili v cenné kovy.
Ing. Mgr. Róbert Kurčík
riaditeľ VŠC
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MARTIKÁN A JUNG NAJLEPŠÍMI
ARMÁDNYMI ŠPORTOVCAMI SR
V Banskej Bystrici ocenili najlepších
armádnych športovcov SR v roku 2012
BANSKÁ BYSTRICA 19. decembra (SITA) - Najlepšími armádnymi
športovcami Slovenskej republiky za rok 2012 sa stali v olympijských
športoch vodný slalomár Michal Martikán, v neolympijských vodný
motorista Marián Jung a medzi juniormi vodný slalomár Miroslav
Urban. Trénerom roka v rezorte obrany sa v roku 2012 stal Jozef
Martikán, ktorý pripravuje Michala Martikána. Výsledky ankety
Najlepší športovec Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok
2012 slávnostne vyhlásili 19. decembra v Banskej Bystrici.
Michal Martikán sa v roku 2012 zameral najskôr na zisk miestenky na
olympijské hry do Londýna, na ktorých v singlkanoe obsadil 3. miesto.
Na majstrovstvách Európy v Augsburgu bol členom zlatej slovenskej
hladky 3xC1. V desiatke najlepších slovenských armádnych športovcov
v olympijských športoch boli na ďalších priečkach bez určenia poradia
(v abecednom poradí) rýchlostný kanoista Peter Gelle (3. miesto v K2
na 1000 m na ME v Záhrebe, 6. v K4 a 8. v K2 na 1000 m na OH), jeho
kolega z hladkej vody Ľubomír Hagara (6. miesto v C1 na 200 m na OH,
8. miesto v C1 na 200 m na ME), kladivárka Martina Hrašnová (2. miesto
na ME), ďalší rýchlostný kanoista Martin Jankovec (6. miesto v K4 na
1000 m na OH), majster Európy v zápasení grécko-rímskym štýlom István
Lévai, športový gymnasta Samuel Piasecký (11. miesto na bradlách na
OH, 5. miesto na bradlách a 7. miesto na hrazde na ME), vodný slalomár

Michal Martikán

Alexander Slafkovský (víťaz Svetového pohára, majster Európy 3xC1,
4. na ME v C1), chodec Matej Tóth (8. miesto na 50 km na OH) a zjazdárka
Veronika Velez-Zuzulová (2x 2. miesto a 1x 3. miesto v pretekoch SP).
V neolympijských športových disciplínach si anketovú palmu víťazstva
odniesol rovnako ako vlani Marián Jung. Vodný motorista sa stal v tomto
roku majstrom sveta vo formule 500 a šampiónom Európy v triede
O-700. Do elitnej desiatky sa dostali v neolympijských športových
disciplínach aj karatista Klaudio Farmadín (1. na MS v kumite do
80 kg), kulturista Štefan Havlík (2. na ME do 100 kg), vodná slalomárka
Elena Kaliská (3. v 3xK1 na ME), biatlonista Matej Kazár (3. v stíhacích
pretekoch na ME v letnom biatlone), kulturista Igor Kočiš (1. na MS do
70 kg), vodný motorista Michal Košut (3. na ME vo formula 350 a formula
250), biatlonistka Anastasia Kuzminová (2. na ME v letnom biatlone
v rýchlostných pretekoch), kulturistka Jana Purdjaková (1. na MS do
55 kg) a rýchlostný kanoista Matej Rusnák (3. v C1 na 5000 m na ME).
Za najlepšieho juniora vyhlásili vodného slalomára Miroslava Urbana.
Pretekár liptovskomikulášskej Dukly sa stal vo Wausau majstrom sveta
v K1 juniorov, na ME skončil v K1 piaty a v hliadke 3xK1 tretí. Aj ďalšími
ocenenými boli vodní slalomári - Jakub Grigar (3. miesto na MS v K1)
a Martin Halčin (1. na ME do 23 rokov v K1).
Foto: Ján Miškovič

Marián Jung
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SLOVÁCI OSTALI NA VYSOČINE
BEZ MEDAILY
Nové Mesto na Morave 18. februára (SITA) Slovenskí reprezentanti v biatlone splnili svoj plán
na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave
na polovicu. Vybojovali si v kategórii mužov i žien po
päť miesteniek na budúcoročné zimné olympijské
hry v ruskom Soči, ale na medailu, čo bolo druhou
najdôležitejšou úlohou, si nesiahli.
Najbližšie k nej mala Anastasia Kuzminová, ktorá vo
vytrvalostných pretekoch na 15 km skončila štvrtá
iba 12,5 sekundy od pódia. V desiatke najlepších našla svoje miesto aj
Janka Gereková, ktorá v záverečných pretekoch s hromadným štartom
uzatvárala vo výsledkovej listine TOP 10. Potešiteľné boli výsledky štafiet.
Miešaná siedmym miestom vyrovnala svoje historické maximum z roku
2012 v Ruhpoldingu, ženy si rovnako zopakovali umiestnenie z vlaňajška,
keď skončili ôsme, muži si polepšili, obsadili 10. miesto.

používajú najlepší pretekári. Nie sme žiadna rozvojová krajina, nemáme
sa teda po tejto stránke na čo vyhovárať. V biatlone je však množstvo
faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledky. Nie je to len o nabehaných
kilometroch či počte vystrieľaných nábojov v tréningu. Významným
faktorom je psychika, rýchle vyhodnotenie aktuálnej situácie, chýba
nám stabilita výkonov,“ pokračoval šéf slovenského reprezentačného
družstva a skúsený trénerský odborník.
Vysočina arénu v Novom Meste na Morave ovládli Nóri. Z jedenástich
disciplín vyhrali osem, celkovo si vybojovali jedenásť medailí (8 - 2 - 1).
„To je neskutočné, čo dokázali. Zrejme ostane tajomstvom, čo urobili, aby
tak perfektne načasovali formu. Je pravda, že sú lyžiarskym národom,
takú základňu nemá nikto na svete, majú z čoho vyberať. Majú víťazné
typy pretekárov. To je sila ´veľkých´. Myslím si, že Bergerová, Svendsen,

Anastasia Kuzminová

„Podstatné bolo vybojovať si olympijské miestenky, to sme splnili.
Všetkým trom štafetám sa podarilo skončiť do desiateho miesta,
to nás musí tešiť. Takisto máme radosť z výsledkov Kuzminovej
a Gerekovej. Mierne sme ustúpili v mužskej kategórii, vlani sme mali
umiestnenie v dvadsiatke, teraz bolo najlepším výsledkom dvadsiate
deviate miesto Mateja Kazára. Maťo pritom mal na umiestnenia
do desiatky. Niečo sa teda podarilo, niečo nie. Sme stále v širšej
špičke, nezískali sme však medailu. Určite to ale nebolo sklamanie či
´výbuch´, potenciál tam je,“ začal hodnotenie účinkovania na MS vedúci
slovenského reprezentačného tímu Milan Gašperčík.
Šampionát ukázal, že uspieť môžu iba tí, ktorí na špičkovej úrovni
zvládnu nielen beh, ale aj streľbu. Kto v jednom zaostáva, nemá šancu.
Matej Kazár i Anastasia Kuzminová patria vo svojich kategóriách medzi
najrýchlejších bežcov medzi svetovými biatlonistami, Pavol Hurajt aj
Miroslav Matiaško zase medzi excelentných strelcov. Napriek tomu
medailové úspechy neprichádzajú.
„Máme skvelý servis, ktorý vie pripraviť pretekárom lyže na špičkovej
úrovni. Máme pušky, ktoré sú kvalitou porovnateľné s tým, čo
Matej Kazár
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Bö a ďalší z nórskeho tímu budú ešte dlho vládnuť,“ prognózuje Milan
Gašperčík.
Česi dokonale zvládli organizáciu šampionátu. Diváci vytvorili famóznu
kulisu. Pred šampionátom si usporiadatelia želali aspoň 150 tisíc
fanúšikov, do Vysočina arény ich počas ôsmich súťažných dní prišlo vyše
200 tisíc.
„To je jeden z najsvetlejších bodov majstrovstiev. Ukázali sme ľuďom
cestu k biatlonu, to je najpodstatnejšie. Európa je v ekonomickej kríze,
v nemeckých biatlonových baštách pocítili výrazný úbytok divákov
a u nás bolo buď vypredané, alebo veľmi plno. To je úžasné,“ cituje
webový portál Českého biatlonového zväzu predsedu organizačného
Pavol Hurajt

foto: Nordic Focus

foto: denník Plus JEDEN DEŇ
Michal Smrčok

foto: denník Plus JEDEN DEŇ
Michal Smrčok

„Nemáme medailu, čakali sme ju najmä od junioriek. Nepodarilo sa, ale
prepadák to určite nebol. Potešil Tomáš Hasilla, ktorý piatym miestom
naznačil svoje skutočné možnosti. Martina Chrapánová takisto ôsmym
miestom potvrdila, že má na to, aby dosahovala kvalitné výsledky.
Mrzí azda len vystúpenie ženskej štafety, to bolo také malé sklamanie.
Celkovo však treba naše účinkovanie hodnotiť pozitívne,“ uviedol
vedúci slovenskej výpravy Pavel Kobela.

www.dukla.sk

výboru MS Jiřího Hamzu. „Bol to veľmi dobrý šampionát. Pochvaľovali
si to všetci účastníci. Atmosféra bola fantastická. Myslím si, že nasadili
latku poriadne vysoko, urobili si dobré meno. My sme tam mali takmer
domáce prostredie, prišlo veľa slovenských fanúšikov,“ pridal sa
k hodnoteniu aj Milan Gašperčík.

4. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

vytrvalostné preteky

7. miesto

GEREKOVÁ, HURAJT,
KUZMINOVÁ, KAZÁR

miešaná štafeta

8. miesto

GEREKOVÁ, KUZMINOVÁ, CHRAPÁNOVÁ

štafeta

10. miesto

ŠIMOČKO, HURAJT, KAZÁR, MATIAŠKO

štafeta

10. miesto

Jana GEREKOVÁ

preteky s hromadným
štartom

11. miesto

Jana GEREKOVÁ

rýchlostné preteky

14. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

stíhacie preteky

15. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

preteky s hromadným
štartom

17. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ

rýchlostné preteky

18. miesto

Jana GEREKOVÁ

stíhacie preteky

29. miesto

Matej KAZÁR

stíhacie preteky

30. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

32. miesto

Miroslav MATIAŠKO

vytrvalostné preteky

37. miesto

Pavol HURAJT

stíhacie preteky

50. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky

53. miesto

Matej KAZÁR

vytrvalostné preteky

55. miesto

Miroslav MATIAŠKO

stíhacie preteky

59. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

62. miesto

Jana GEREKOVÁ

vytrvalostné preteky

62. miesto

Pavol HURAJT

vytrvalostné preteky

66. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

vytrvalostné preteky

72. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

rýchlostné preteky

92. miesto

Martin OTČENÁŠ

rýchlostné preteky

93. miesto

Dušan ŠIMOČKO

vytrvalostné preteky

SLOVENSKÍ SENIORI NESKLAMALI,
JUNIORI CHCELI VIAC
BANSKO 26. februára (SITA) - Slovenskí biatlonisti sa z otvorených
majstrovstiev Európy v bulharskom Bansku vracajú bez medaily.
O najlepší výsledok deväťčlennej výpravy sa postaral Tomáš Hasilla,
ktorý vo vytrvalostných pretekoch mužov skončil piaty. V elitnej desiatke
našli svoje miesto aj Martina Chrapánová, ktorá skončila rovnako vo
vytrvalostných pretekoch žien ôsma, a sestry Paulína a Ivona Fialkové,
ktoré v juniorskej kategórii uzatvárali TOP 10 vo vytrvalostných (Paulína),
resp. rýchlostných (Ivona) pretekoch.
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6. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

štafeta

8. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

vytrvalostné preteky

13. miesto

Martin OTČENÁŠ

rýchlostné preteky

21. miesto

Natália PREKOPOVÁ

stíhacie preteky

22. miesto

Natália PREKOPOVÁ

vytrvalostné preteky

24. miesto

Natália PREKOPOVÁ

rýchlostné preteky

26. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

stíhacie preteky

28. miesto

Martin OTČENÁŠ

stíhacie preteky

31. miesto

Martina CHRAPÁNOVÁ

rýchlostné preteky

44. miesto

Martin OTČENÁŠ

vytrvalostné preteky

29. miesto

Henrich LONSKÝ

stíhacie preteky

33. miesto

Henrich LONSKÝ

rýchlostné preteky

55. miesto

Henrich LONSKÝ

vytrvalostné preteky

Juniori:
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SLOVÁCI NESKLAMALI
Adam Žampa a Veronika Velez-Zuzulová naplnili očakávania
Schladming 16. februára (SITA)
- Slovenskí reprezentanti na 42.
majstrovstvách sveta v alpských
lyžiarskych disciplínach v rakúskom
Schladmingu nesklamali. Najlepší
výsledok
dosiahla
slalomárka
Veronika
Velez-Zuzulová
(VŠC
DUKLA), ktorá v sobotu v najtočivejšej
disciplíne skončila siedma, ona sama ale nebola so sebou spokojná. „Na
jednej strane som rada, že som dosiahla svoje najlepšie umiestnenie
na MS, ale viem, že to mohlo byť lepšie,“ povedala Veronika VelezZuzulová.
S výnimkou klasického zjazdu sa vo všetkých ostatných disciplínach
mužov predstavil Adam Žampa a na jeho konto pribudli tri umiestnenia
v najlepšej dvadsiatke. Šampionát začal 36. miestom v super G,
pokračoval výbornou 13. pozíciou v superkombinácii, sedemnásty
bol v obrovskom slalome a MS zakončil 15. priečkou v slalome.
Dvadsaťdvaročný člen VŠC DUKLA dokonca v druhom kole nedeľňajšej
slalomovej súťaže mužov dosiahol v druhom kole najlepší čas spomedzi
všetkých pretekárov.
„S Adamom Žampom sme veľmi spokojní, naplnil naše očakávania. Celý
čas jazdil vo veľkej pohode. Dá sa povedať, že pri každom štarte spravil
dobrý výsledok. A jeho druhé slalomové kolo bolo úžasné,“ povedal
predseda Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)
Milan Trstenský a pokračoval: „Veronike Velez-Zuzulovej chýbalo trochu
športového šťastia. Najmä v jej prípade sme dúfali v medailu. Viac sme
chceli dosiahnuť aj v tímovej súťaži. Naši pretekári dosiahli výborné
časy, ale na Francúzov to nestačilo.“

informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

„S druhou jazdou som veľmi spokojný, bol som veľmi rýchly vo vrchnej
časti. Strednú časť som trošku zadržal a do cieľa som to zase pustil. Asi
mi to vyšlo, lebo druhé kolo som vyhral a som veľmi šťastný,“ referoval
Adam Žampa. Užíval si úspech vo veľkolepej atmosfére: „Ľudia z mojej
lyžiarskej firmy prišli za mnou do cieľa a gratulovali mi, veľmi sa tešili.
V cieli stála aj moja priateľka, bola veľmi šťastná. Je to super pocit
a tieto majstrovstvá hodnotím ako veľmi dobré - okrem dneška aj
sedemnásty v obráku a trinásty v superkombinácii.“

Veronika:
Neviem, či by som dokázala ísť lepšie

Žampa najlepšou druhou jazdou
na 15. miesto
Schladming (TASR) - Slovenský reprezentant Adam Žampa sa vďaka
najrýchlejšiemu času v druhom kole posunul z 24. priečky po 1. kole na
konečné 15. miesto, za Hirscherom zaostal o 2,86 sekundy. Jeho brat
Andreas Žampa zo 43. pozície v druhom kole vypadol, Vladimír Siráň
nedokončil už 1. kolo. Adam Žampa sa zmestil aj do pätnástky bodujúcich
do poradia WCSL (štartová listina Svetového pohára). Polepšil si o 16
bodov na 34 a v slalome si tak vylepšil pozíciu zo 47 na 37.
Adam Žampa si v úvodnom kole so štartovým číslom 36 vyjazdil 24.
pozíciu, keď za Hirscherom zaostal 3,08 s. Do druhej jazdy zobral síce
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jasnú stratu na najlepších, ale od prvej pätnástky ho nedelila ani sekunda.
„Už hore som spravil strašnú jazdeckú chybu, nejako som to nestíhal,
prisadol som a pribrzdil. Preto som mal už na prvom medzičase veľkú
stratu. Tak som už išiel úplne naplno, aby som dačo zachránil, ale na tej
strmine som mal zlý pocit, lebo je to veľmi rozbité, oteplilo sa a v tých
sekoch sa strašne zle zatáča. Ťažká trať a tuším ma zozadu ani nikto
nezašiel,“ povedal v cieli Adam Žampa. Mal pravdu, pretekári po ňom
už priam systémovo ‚odchádzali‘, z nasledujúcich piatich vypadli
štyria, z 30-ky po Slovákovi nedokončili až sedemnásti, ostatní
mali jasné odstupy.
Suma-sumárum, Adam bol nespokojný s vrchnou časťou, ale
celkovo nelámal nad svojím výkonom palicu: „Strata troch
sekúnd na lídra nie je pred druhým kolom vôbec zlá. Vzhľadom
na moje štartové číslo 36 a na dané podmienky na trati to je
pomerne dobré. Uvidíme, rád by som v druhom kole veci zmenil,
so sedmičkou budem mať oveľa lepšiu trať. Pôjdem naplno, čo to
dá..., takisto ako v prvom kole, ale dúfam, že bez chýb. Myslím,
že nikto nie je zvedavý na to, ako skončím dáky tridsiaty, musím
mať ambíciu posunúť sa vyššie.“
A Žampa dodržal slovo. So štartovou pozíciou číslo 7 využil
relatívne kvalitný povrch, predviedol dravý výkon, zariskoval
a o 25 stotín predstihol dovtedy vedúceho Marca Giniho zo
Švajčiarska. Pri vyvíjajúcom sa odmäku mali ďalší pretekári stále
sa zhoršujúce podmienky a Žampa si tak držal vedenie. Jeho čas
dokázal pokoriť až osemnásty po 1. kole Kanaďan Michael Janyk,
ale to len v celkovom vydaní. Slovák si najlepší čas kola udržal až
do konca a posunul sa o deväť priečok.
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Schladming (TASR) - Cítila som sa v pohode ako pred každými pretekmi to tvrdila Veronika Velez-Zuzulová po konečnom účtovaní majstrovského
slalomu. Hovorila o uplynulých dňoch. O tom ‚dni D‘ sa vyjadrovala
diametrálne odlišne. Siedme miesto v Schladmingu jej prinieslo najlepší
výsledok pri jej šiestej účasi na svetovom šampionáte, zároveň však
rozvíril hladinu pochybností, či sa dokáže dostatočne mentálne pripraviť
na vrcholné podujatie. A hoci jej vyjadrenia smerom k médiám mali
svoju tradičnú obsažnosť i verbálnu kvalitu, akoby tentoraz chýbalo
fluidum, ktorá by tieto pochybnosti rozohnalo.
Siedmy čas 1. kola zväčša znamená útok na pódium v druhej jazde,
ale okolnosti v Schladmingu neveštili nič dobré. Lebo až na jeden
prípad všetky Zuzulovej najväčšie rivalky dosiahli lepšie časy a viac ako
6 desatín od bronzu bolo príliš veľa. Paradoxne nevyznel oveľa horšie
jej výkon v druhom kole, hoci v ňom dosiahla len dvadsiaty čas. To boli
tie okolnosti, v ktorých napríklad stačil Fride Hansdotterovej na bronz aj
dvanásty čas 2. kola. Slovenská lyžiarka však tvrdí, že na svojom prístupe
pri opakovanej možnosti by v 1. kole nič nezmenila: „Asi nie. Išlo sa mi
ťažko od začiaku do konca a neviem, či by som dokázala ísť lepšie.“
Ale prečo nie? V tejto zime má skvelú fazónu a konečne
aj s víťaznými atribútmi. Prečo by nedokázala ísť
v schladminskom slalome lepšie? Na túto otázku mala
nasledujúcu odpoveď: „Neviem, proste to nebol môj deň.
Necítila som sa tak dobre, ako by som sa mala, alebo ako
som sa cítila v Semmeringu, kde som vyhrala. Tam som sa
ráno zobudila a už po ceste na rozjazdenie som cítila, že to
je môj deň. Žiaľ, dnes ten deň taký nebol.“
Dobre, to sa stáva. Aj superhviezdam. Lenže Veronike sa
to stalo aj pred dvoma rokmi v Ga-Pa, teda tiež na MS.
Aj vtedy bola reč o dni, ktorý nevyšiel - mala podľa žrebu
najhoršie možné číslo (15), v prvom kole nebola vo svojej
koži a aj v druhom priznala rezervy. „Ťažko povedať,

7. miesto

Veronika ZUZULOVÁ

slalom

9. miesto

ZUZULOVÁ, ŽAMPA

tímová súťaž

13. miesto

Adam ŽAMPA

superkombinácia

15. miesto

Adam ŽAMPA

slalom

17. miesto

Adam ŽAMPA

obrovský slalom

36. miesto

Adam ŽAMPA

super G
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kam toto desiate miesto zaradím. Možno sa mi to bude rátať len
v tom, že sa v štartovej listine dostanem konečne do prvých sedem.“
Pravdupovediac, ani tento odhad jej nevyšiel. Pravda, do elity sa neskôr
tak či tak vrátila a jej exceletné slalomové zručnosti vystavili skorý
reparát za 10. miesto na MS. Ktoré bolo priemerným výsledkom len
preto, že Zuzulová mala na viac.
O dva roky ako keby sa v Schladmingu táto situácia zopakovala.
Samozrejme s rozdielnymi detailami a aj takým podstatným, že VelezZuzulová už nemusí skladať ani reparáty, ani víťazné účty. Už potvrdila,
že patrí medzi víťazné typy. Zatiaľ len vo Svetovom pohári, ktorý má
bezpochyby väčšiu športovo-technickú hodnotu ako ‚jednorázovky‘ na
MS. Tie však viac letia do sveta a na nich sa zase presadzujú všeobecne
mentálne silné pretekárky. Slovenskej slalomárskej hviezde nepomohli
k medaili ani prvé víťazstvá v SP, predtým v Ga-Pa jej nepomohol
ani nečakane dobrý výsledok v majstrovskom obrovskom slalome,
v roku 2007 v Aare jej do slalomu nedalo potrebné krídla ani senzačné
9. miesto v superkombinácii.
Zuzulová medzitým neoslnila ani na dvoch zimných olympiádach a tak
sa dá konštatovať, že na piatich uplynulých vrcholných podujatiach
(na MS 2009 sa pred slalomom zranila) nedosiahla výsledky, ktoré by

odzrkadľovali jej vtedajšie možnosti. „Nesľubujem, že áno,
ale nehovorím ani, že nie. Uvidíme,“ tak znie jej prognóza
o prípadnej účasti na MS 2015 vo Vaile. Ak by platila jej druhá
alternatíva o konci kariéry po zime 2014, tak na cenný kov má
k dispozícii pred sebou už len hry v Soči.
Je vcelku prirodzené, že v danej situácii si Veronika VelezZuzulová nekladie pred vyvrcholením predolympijskej sezóny
žiadne konkrétne ciele. Logicky sa natíska téma malého
glóbusu, tento boj však nemá vo vlastných rukách a preto
hovorí: „V zostávajúcich pretekoch chcem zajazdiť čo
najlepšie. Tak, aby som bola v cieli spokojná. Už teraz môžem
hodnotiť túto sezónu ako výbornú. Môže byť už len lepšia.“
Foto: Igor Gressner / sportpress.sk

www.dukla.sk
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DRUŽSTVO PIŠTOLIAROV
A TUŽINSKÝ SIAHALI NA CENNÉ KOVY
ODENSE 2. marca (SITA) - Slovenský reprezentant
Juraj Tužinský bojoval na majstrovstvách Európy
v streľbe zo vzduchových zbraní v dánskom
Odense (27. 2. - 2. 3. 2013) o medailu, napokon
však obsadil konečné 6. miesto.
Dvadsaťosemročný člen VŠC DUKLA Banská
Bystrica dosiahol v sobotňajšej predpoludňajšej
kvalifikácii súťaže mužov vo vzduchovej pištoli 60
výkon 578 bodov (96-98-98-92-98-96), ktorý ho zaradil na 61-člennej
konkurencii na 6. priečku a stačil mu na prienik medzi elitnú osmičku.
Tá bola vo finále na rovnakej štartovacej pozícii, keďže podľa nových
pravidiel platných od januára tohto roka sa výsledok z kvalifikácie už
nezapočítaval do konečného súčtu a všetci finalisti začínali od nuly.
Rodák z Lučenca vo svojom štvrtom finále na tomto podujatí v kariére
absolvoval pri premiére vyraďovacieho systému dvanásť výstrelov,
v ktorých nazbieral 117,9 bodu a ako tretí v poradí z najlepšej osmičky
zavŕšil svoje vystúpenie. Po tucte výstrelov zaostával o 0,6 bodu za
Ukrajincom Denisom Kušnirovom, ktorý ešte mohol pokračovať v súťaži
ďalej. Z víťazstva sa napokon tešil Rus Leonid Jekimov, hoci bol po
kvalifikácii ôsmy (578), vo finále nastrieľal najviac bodov (199,2).
Tužinský síce nevyužil šancu získať svoj druhý cenný kov zo vzduchovkových
ME, pred troma rokmi bol na kontinentálnom šampionáte v nórskom
Meraakeri tretí. Vyrovnal si však svoje druhé najlepšie umiestnenie z ME
2005 v estónskom Tallinne.
Ďalší dvaja Slováci sa umiestnili v tretej desiatke - Ján Fabo skončil s 573
bodmi (98-95-99-92-97-92) na 22. priečke (oproti vlaňajšku štvormiestny
pokles) a Štefan Ernst s 570 bodmi (95-93-97-98-92-95) figuroval na 29.
stupienku.
Po zlate z Prahy 2009 a bronzoch z Moskvy 2006 a Meraakeru 2010
nezískalo Slovensko vo vzduchovej pištoli štvrtú kontinentálnu medailu
v družstvách. Pištoliari Tužinský, Fabo a Ernst skončili v Odense v tímovej
súťaži so súčtom 1721 bodov hneď za stupňom víťazov na 4. pozícii,
rovnako ako v talianskej Brescii 2011. Od bronzu delilo Slovákov, ktorý
si v porovnaní s minulým rokom polepšili o jeden post, však až 9 bodov.
„Som rád, že som potvrdil príslušnosť k európskej elite. Teší ma, že
súperi sa musia mať predo mnou na pozore. Trochu ma mrzí finále,
ktoré nebolo podľa mojich predstáv, ale napokon som si v ňom
nepohoršil. Dá sa povedať, že som celkovo spokojný. Po ročnej pauze
som sa vrátil k finálovému umiestneniu, čo je super pre náš šport.
Škoda, že nám nevyšli tie družstvá, aj keď deväť bodov je dosť veľký
odstup na bronz. Pri absencii Paľa Koppa je však dobrý výsledok, keďže
tretí člen nášho tímu Štefan Ernst nie je profesionálny športovec, ale
napriek tomu nesklamal,“ zhodnotil účinkovanie na ME Juraj Tužinský,
zverenec trénera Tibora Kissa, ktorý obhajoval 14. miesto z ME 2012 vo
Fínsku.

Slovensko sa z ME 2013
v Odense vráti takisto ako
pred rokom z fínskej HeinolyVierumäki bez medaily.
Najlepším
individuálnym
umiestnením
je
práve
sobotňajšia Tužinského 6.
pozícia.
„Musím pochváliť výkon
družstva, ktorý bol výborný,
už len preto, že sme v ňom
mali nového strelca Štefana
Ernsta,“ povedal tréner
pištoliarov Ivan Némethy:
„Štefan
totiž
strieľa
predovky a cez zimu sa
udržuje v kondícii tým, že sa
venuje vzduchovke. V tíme
nahradil Paľa Koppa, ktorý
túto vzduchovkovú sezónu
vypustil. Ernst odviedol
dobrý výkon, hoci to je pre
neho celkom iná súťaž, ako
predovky, kde odstrieľal 13
rán a má koniec. Za tretím
miestom sme síce zaostali
o 9 bodov, ale je to úspech, stále sme v tej špičke. Tužinský postúpil
do finále ako šiesty s 578, bol to trocha slabší výkon, ale také boli
v kvalifikácii dosiahli aj ostatní strelci. Ale to, že postúpil do finále, bolo
bonusom.“
4. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60, družstvá

6. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60

6. miesto

PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ

VzBT 30+30, družstvá

6. miesto

PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ

VzBT 40 mix, družstvá

8. miesto

Peter PELACH

VzBT 30+30

15. miesto

Peter PELACH

VzBT 40 mix

16. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 30+30

19. miesto

Miroslav JURČO

VzBT 40 mix

22. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 30+30

23. miesto

Peter PLÁNOVSKÝ

VzBT 40 mix

24. miesto

Zoltán BALÁŽ

VzPu 60
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ISTVÁN LÉVAI
ZÍSKAL BRONZOVÚ MEDAILU
Tbilisi 23. marca (SITA) - Vynikajúci úspech
dosiahol v sobotu slovenský reprezentant
v zápasení István Lévai. Dvadsaťdvaročný borec
VŠC DUKLA Banská Bystrica získal bronzovú
medailu na majstrovstvách Európy vo voľnom
i grécko-rímskom štýle v gruzínskom Tbilisi. I. Lévai
síce neobhájil svoj lanský titul z kontinentálneho
šampionátu v srbskom Belehrade, ale aj tretie
miesto na ME 2013 je pre mladého zápasníka skvelý výsledok.
„István bol fantastický, opäť potvrdil príslušnosť k absolútnej
špičke. Od začiatku som veril, že má na zisk cenného kovu,“ povedal
z dejiska európskeho šampionátu pre agentúru SITA tréner slovenských
reprezentantov v grécko-rímskom štýle Karol Lengyel. Jeho zverenec
síce prehral hneď v prvom kole hmotnostnej kategórie do 60 kg s Rusom
Ivanom Kuľakovom, ale keďže tento súper sa prebojoval až do finále
a neskôr získal striebornú medailu, ‚potiahol‘ I. Lévaia do repasáže. V nej
si reprezentant SR najprv poradil s Arménom Aleksanom Mikajeljanom,
zdolal aj Gruzínca Revaza Lašchkiho a účinkovanie v Gruzínsku zakončil
víťazstvom nad Lenurom Temirovom z Ukrajiny. Pôvodom maďarský
borec, ktorý získal slovenské občianstvo v lete 2011, István Lévai má
teda už dva cenné kovy z európskych šampionátov. „István mal náročný
žreb, bol v spodnej ťažkej vetve. V podstate zápasil len s borcami
z bývalého Ruska, ktorí tvoria absolútnu svetovú špičku. Ten prvý súboj
s Rusom bol určite najťažší a Lévai v ňom držal krok so súperom, ale
prehral. Potom si už počínal úplne suverénne a svojim súperom nedal
veľké šance,“ zhodnotil Karol Lengyel.
Ako je známe, členovia exekutívy Medzinárodného olympijského
výboru (MOV) minulý mesiac predbežne vyradili zápasenie z programu
olympijských hier 2020. Tento krok ešte musí odobriť septembrové
zasadnutie pléna MOV v Buenos Aires. Už v máji v Petrohrade exekutíva
vyberie jeden šport, ktorý by mal zápasenie na olympijských hrách
2020 nahradiť. Toto odvetvie má však stále šancu, že zostane v itinerári
OH, keďže spolu s bejzbalom, softbalom, squashom, korčuľovaním na
kolieskových korčuliach, športovým lezením, wakebordingom a bojovým
umením wu-šu bude kandidátskym športom na zaplnenie uvoľneného
miesta.

Gita Harazínová, tajomníčka ŠO,
István Lévai, tréner Karol Lengyel

„Verím, že aj bronz Istvána Lévaia prispeje k tomu, aby členova
Slovenského olympijského výboru zabojovali za zachovanie zápasenia
na OH,“ zaželal si na záver Karol Lengyel.
V sobotu sa predstavil na gruzínskych žinenkách aj ďalší slovenský
reprezentant Dávid Lengyel. Syn reprezentačného kouča mal v kategórii
do 120 kg grécko-rímskym štýlom na úvod voľný žreb, v druhom kole
zdolal Poliaka Kamila Blonského, ale vo štvrťfinálovom treťom kole bol
nad jeho sily Gruzínec Guram Pherselidze a napokon obsadil solídne
siedme miesto.

Kančiar Pelach
v Odense ôsmy
Ani preteky strelcov na bežiaci terč nepriniesli slovenskú radosť. Najlepší
z trojice kančiarov SR bol Peter Pelach, ktorý obsadil v súťaži VzBT
30+30 výkon 573 bodov (287-286) konečné 8. miesto. Člena VŠC DUKLA
Banská Bystrica, ktorý obhajoval 5. priečku z lanského šampionátu
vo Fínsku, delilo od účasti v bojoch o medaily 5 bodov. Miroslav Jurčo
skončil šestnásty (565) a Peter Plánovský sa umiestnil na 22. pozícii
(553). Družstvo Slovenska klasifikovali so súčtom 1691 bodov až na 6.
stupienku.

www.dukla.sk
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3. miesto

István Lévai

gréckorímsky štýl, do 60 kg

7. miesto

David Lengyel

gréckorímsky štýl, do 120 kg

18. miesto

Attila Lévai

gréckorímsky štýl, do 66 kg

23. miesto

Maté Hencz

gréckorímsky štýl, do 84 kg

27. miesto

Vojtech Jakus

gréckorímsky štýl, do 74kg

www.dukla.sk
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HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V ATLETIKE
GÖTEBORG 2. marca 2013 (SITA)
Nedarilo sa výškarovi Petrovi
Horákovi ktorý výrazne zaostal
za finálovým limitom 231 cm
a nepostúpil ani na základe
výkonu. V A-skupine skončil
Peter Horák s 213 cm na 12. mieste. Horákov výkon následne
zhodnotil jeho tréner Radovan Mišík: „Je to pre mňa studená
sprcha. Veril som, že dnes prekoná aspoň 223 cm. Iba 213

predviedla Ukrajinka Oľga Saladuhová (14,47). Kvalifikačný
limit 14,10 m splnili štyri trojskokanky, ďalšie štyri sa
kvalifikovali výkonom. „Dnes mi chýbali sily. Choroba sa, žiaľ,
podpísala pod môj výkon. Keby nie choroby, určite by som
bola vo finále. Som z toho smutná. Moje veľké očakávania
vystriedalo veľké sklamanie. Nevadí, dôležitejšie je leto,“
uviedla Dana Velďáková.
V diaľke žien stačilo napokon na postup 652 cm, keď prísny
limit nesplnila ani jedna z 19
štartujúcich. Z dvojice Sloveniek
skončila lepšie Medgyesová dvanásta v tohtosezónnom maxime
635 cm hneď z úvodného pokusu.
„Vyšiel mi super až na dopad do
piesku. Padli mi nohy a ukrátila som
sa azda aj o 15 centimetrov,“ tvrdila
po pretekoch 30-ročná Medgyesová.
Zverenka trénera Vladimíra Bezdíčka
si v Göteborgu vylepšila svoje
doterajšie najlepšie umiestenie na
halových ME v kariére. V roku 2002
bola vo Viedni 16. ešte ako výškarka
a pred dvoma rokmi v Paríži tiež, no
už v skoku do diaľky. „Vzhľadom na
to, že Renáta absolvovala len svoje
druhé preteky v sezóne, je 635 cm
dobrý výkon,“ hodnotil Medgyesovej
účinkovanie tréner Bezdíček. „Ani
12. miesto nie je zlé, no k úplnej
spokojnosti mi chýba ešte niekoľko
centimetrov navyše.“ Jana Velďáková

cm je veľmi málo, mohlo
padnúť aspoň 218 cm.“
V ženskom trojskoku sa
do finále nedostala Dana
Velďáková, ktorá nezopakuje
3. miesta z posledných
dvoch
šampionátov.
Tridsaťjedenročná zverenka
Radoslava
Dubovského
skočila v kvalifikácii 13,82
cm, na osemčlenné finále
bolo potrebných o 3 cm viac.
Dana Velďáková chýbala
na ME vo finále naposledy
v roku
2005.
Piatkový
výkon jej stačil na konečné
10. miesto. Velďáková
začala prešľapom, v ďalších
pokusoch
doletela
na
značky 13,82 a 13,76 m.
Najlepší pokus v kvalifikácii
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sa medzi finalistky nedostala ani v piatom
štarte na halových ME. Pružný podklad
v hale Scandinavium jej spôsoboval
obrovské problémy, nedokázala sa s ním
vôbec vyrovnať. „Kým som si ako-tak
zvykla, už bolo neskoro,“ povzdychla si
sklamaná zverenka trénera Dubovského.
V druhej sérii skočila 617 cm, prvý a tretí
pokus mala neplatný. Stačilo to len
na 15. miesto spomedzi 19 diaľkariek.
Za tohtosezónnym maximom 639 cm
zaostala o 22 cm.
Debutant na HME Viliam Papšo finišoval
v III. rozbehu na 60 m prekážok na 4.
priečke a časom 7,86 sekundy si vyrovnal

tohtosezónne
maximum
z minulej
soboty na slovenskom šampionáte
v bratislavskom
Eláne.
Stačilo
to
na celkové 21. miesto spomedzi 28
pretekárov, no na semifinále nie. Posledný
postupový čas bol 7,78. „Mám zmiešané
pocity, lebo prvú prekážku som podbehol
ako nejaký začiatočník. Na druhej strane
zasa viem, že keď som si aj napriek
tomu vyrovnal sezónne maximum, moja
reálna výkonnosť je niekde úplne inde,“
komentoval svoje vystúpenie Papšo.
„Vilo nebežal zle, no zopakoval tú istú
chybu ako na slovenskom šampionáte
- nevyšiel mú nábeh na prvú prekážku
a potom sa rozbehol až po druhej. Škoda,
lebo som veril, že zlepší svoje tohtoročné
maximum a priblíži sa k limitu,“ hodnotil
svojho zverenca tréner Igor Kováč.
Foto: Pavol Uhrin/fotosport.sk
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10. miesto

Dana VELĎÁKOVÁ

trojskok

12. miesto

Renáta MEDGYESOVÁ

diaľka

15. miesto

Jana VELĎÁKOVÁ

diaľka

21. miesto

Viliam PAPŠO

60 m prek.

25. miesto

Peter HORÁK

výška
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BANSKOBYSTRICKÁ LATKA KORISŤOU
KATARČANA BARŠIMA
BANSKÁ BYSTRICA 6. februára
(SITA), foto: Ján Miškovič Bronzový z OH 2012 a líder
tohtoročných svetových tabuliek Mutaz Baršim z Kataru sa stal výkonom 236 cm pri svojej premiére
víťazom stredajšieho jubilejného 20. ročníka banskobystrického halového
výškarského mítingu Banskobystrická latka 2013.
„Míting bol fajn, atmosféra dobrá, ale moja forma nie. Som však
spokojný s výsledkom, zvíťazil som, čiže som splnil môj
hlavný cieľ. Bola to pre mňa nová a dobrá skúsenosť, cítil
som podporu hľadiska, veľmi sa mi to páčilo,“ uviedol
Baršim, ktorý zvládol 236 cm na tretí pokus. Druhú priečku
za 21-ročným rodákom z Dauhy, ktorý ďalej nepokračoval
pre problémy s chrbtom, obsadil ruský vicemajster sveta
2011 Alexej Dmitrik (232 cm). Majster sveta z Dägu 2011,
Američan Jesse Williams, pokoril iba 220 cm.
Slovenským reprezentantom sa v Banskej Bystrici nepodarilo
splniť či zopakovať limit na marcové halové majstrovstvá
Európy do Göteborgu. O „šampionátových“ 226 cm sa
pokúšal len Peter Horák, ktorý bol na tejto výške trikrát
neúspešný a obsadil konečnú 8. priečku s 223 cm.
„Som nespokojný, dnes bolo mojou hlavnou úlohou skočiť
limit. Na všetkých pretekoch skočím výšku pred limitom
a tých 226 cm neviem nikdy trafiť. Mám už z toho traumu.
Na 223 cm to bol pekný pokus, ale na ďalšej výške to
nevyšlo,“ uviedol Peter Horák, ktorý skočil 215, 220 i 223 cm
na prvý pokus. Lukáš Beer začínal na 210 cm, potom dal na
druhý pokus 215, na prvý 220, ale 223 už bolo nad jeho sily.
Celkovo skončil na 9. priečke.
Už istý účastník ME v Göteborgu Michal Kabelka nenadviazal
na Banskobystrickej latke na vlaňajšok, keď si vybojoval na
týchto pretekoch účasť na olympijských hrách. Tentoraz sa
mu skončila súťaž na 220 cm, ktoré nepokoril ani raz. Obsadil
12. miesto. „V Hustopečiach som trafil rozbeh na 226 cm,
dnes iba jeden, a to na 215 cm. Túto sezónu sa mi vôbec
nedarí. Po vlaňajšku mám asi veľký pocit zodpovednosti.
Dúfal som, že ma to nebude zväzovať. Čo tomu chýba?

Lepšia technika. Nejde mi to celú sezónu a dnešok bol toho odrazom,“
povedal Michal Kabelka.
Výsledky - Banskobystrická latka - muži:
1. Mutaz Baršim (Katar) 236 cm, 2. Alexej Dmitrik (Rus.) 232, 3. Gianmarco
Tamberi (Tal.) 230, 4. Konstadínos Baniótis (Gréc.) 230, 5. Jaroslav Bába
(ČR) 230, 6. Silvano Chesani (Tal.) 228, 7. Donald Thomas (Bahamy) 226,
8. Peter Horák 223, 9. Lukáš Beer 220,... 12. Michal Kabelka (všetci SR)
215

BBL 2013 štvrtá na svete, v kvalite výkonov najlepšia
Bratislava (SITA) - Jubilejný 20. ročník Banskobystrickej latky je v hodnotení
najlepších špecializovaných svetových halových výškarských mítingov
v roku 2013 na 4. priečke so ziskom 9642 bodov. Pred ním sú podujatia
v nemeckom Arnstadte (9827 b.), Třinci (9731) a Hustopečiach (9731).
Hodnotenie sa skladá z dvoch častí, bodujú sa dosiahnuté výkony a tiež
kvalita štartového poľa. V prvom ukazovateli patrí banskobystrickému
mítingu 1. miesto s 9282 bodmi pred Arnstadtom (9187).

Najlepšie svetové výškarské mítingy v roku 2013:
1. Hochsprung mit Musik - Arnstadt (Nem.) 9827 bodov (kvalita výkonov
9187 + kvalita účastníkov 640)
2. Beskydská latka - Třinec (ČR) 9731 (9166 + 565)
3. Hustopečské skákaní - Hustopeče (ČR) 9731 (9131 + 600)
4. Banskobystrická latka - Banská Bystrica (SR) 9642 (9282 + 360)
Poradie podľa kvality dosiahnutých výkonov: 1. Banská Bystrica 9282
bodov, 2. Arnstadt 9187, 3. Třinec 9166, 4. Hustopeče 9131.

Banskobystrická latka ponúkla kvalitné divadlo
Banská Bystrica (SITA) - Až päť výškarov sa na stredajšom mítingu
Banskobystrická latka dostalo cez métu 230 centimetrov. V poradí už
dvadsiate podujatie v hale pod Urpínom vyhral bronzový z OH 2012
a líder tohtoročných svetových tabuliek Mutaz Baršim z Kataru. Svoje
premiérové vystúpenie na Slovensku okorenil kvalitným výkonom 236
cm. Latku na tejto výške pokoril na tretí pokus.
„Katarčan nebol úplne zdravý. Trápili ho bolesti s chrbtom, ak by
bol v poriadku, tak mohol v Banskej Bystrici predviesť niečo, čo sme
ani nečakali. Napriek tomu dosiahol kvalitný výkon, hodný svetovej
úrovne. Už na rozcvičke mal problémy s chrbtom, takže sme veľmi
radi, že vôbec atakoval 236 a že ich skočil. Pre Baršima je prioritou,
aby mal chrbát v poriadku, preto pravdepodobne zruší aj najbližší štart
v Birminghame, takže Banskou Bystricou zrejme končí halovú sezónu,“
uviedol manažér Banskobystrickej latky Alfons Juck.
Na výškarskom mítingu štartovali aj traja slovenskí pretekári. Michal
Kabelka so splneným limitom na HME 2013 v Göteborgu zaostal
svojím výkonom za očakávaním, keď preskočil latku vo výške 215 cm

a absolvoval neúspešné pokusy na 220. O limit na halový európsky
šampionát 226 cm sa pokúšal iba domáci pretekár Peter Horák. Napokon
túto výšku nepokoril a pripísal si výkon 223 cm. Tretí zo Slovákov, Košičan
Lukáš Beer, sa prehupol cez 220 cm. Celkovo až päť výškarov na mítingu
zvládlo 230 cm.
„Ak si spomenieme, ako sa tento jubilejný dvadsiaty ročník rodil, tak
výsledky prekonali očakávania, kvalitou i šírkou výkonnosti. Pretekári,
ktorí pokorili 230 centimetrov, potvrdili, že v Banskej Bystrici sa kvalitne
skáče a má zmysel pokračovať v tradícii tohto výškarského mítingu,“
tvrdí A. Juck, pričom rozhodnutie vynechať v tomto roku ženskú súťaž
neľutuje: „Podujatie trvalo skoro tri hodiny a diváci sa dobre bavili.
Bolo to pre nich z hľadiska času akurát. Aby sme ich udržali v hale dlhšiu
dobu, zvážime do budúcna, či má zmysel nastaviť ženskú súťaž. Všetko
si to ešte premyslíme, avšak nebude rozhodujúca len ekonomika,
pretože v stredu večer sme sa presvedčili, že aj s jednou súťažou sa dá
urobiť kvalitné divadlo.“
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RUB A LÍC
ZÁPASNÍCKYCH ŽINENIEK
„Byť reprezentantom vojenského športu je príjemná prestížna záležitosť zopár vyvolencov, ktorým možno iba závidieť,“ počuť občas od rôznych „odborníkov“ na všetko. Je to však celkom inak. Veď „konkurenčnými výbermi“ sú pre nich každé majstrovstvá Slovenska, Európy, sveta či
olympiády. Vypadneš z reprezentácie, vypadneš z Dukly – a si na ulici...
V tomto kontexte sme sa pozreli na našich „duklianskych“ grécko-rímskych zápasníkov. Pripomeňme si, že v druhej polovici minulého storočia
existovalo na Slovensku približne 80 zápasníckych klubov. Ak si odmyslíme niekoľko žiackych a mládežníckych tímov, dnes na seniorskej klubovej úrovni u nás tento šport v podstate neexistuje. Napriek tomu vďaka DUKLE Banská Bystrica
a fanatizmu trénera Karola Lengyela máme aktuálneho majstra Európy z roku 2012. Volá sa
István Lévai, je rodák zo severomaďarského
baníckeho mesta Dorog a pôvodne bol štátnym
občanom Maďarskej republiky.

náš najúspešnejší grécko-rímsky zápasník Attila Bátky (rodák z Gabčíkova, člen Dukly Trenčín a bronzový na majstrovstvách sveta v roku 2003),
zdalo sa, že tento šport u nás na reprezentačnej úrovni zanikol. O to viac,
že zápasenie v rámci Dukly presunuli z Trenčína do Banskej Bystrice. S
administratívnym presunom však nepresuniete trénerské a funkcionárske zázemie – a najmä tradíciu. Tá v Trenčíne na čas doslova odumrela – a v Bystrici už dávno neexistovala. Bystrická DUKLA však riskovala.
Zobrala pod svoje krídla mladý komárňanský tím grécko-rímskych zápasníkov ambiciózneho Karola Lengyela, ktorý bol plný juniorských reprezentantov Slovenska. A kde sa v ňom zobrali István Lévai a jeho brat

Fenomén zápasníckeho juhu

Tím grécko-rímskych zápasníkov rotmajstra Karola Lengyela je špecifický úkaz. On sám pritom
v 80. rokoch zápasil za Duklu Trenčín. Po roku
1990 pôsobil v súkromnom sektore. Od roku
2000 sa venoval deťom a mládeži v Komárne.
Keď pred niekoľkými rokmi odišiel zo žinenky

Attila? Tréner vysvetľuje: „Mesto Dorog leží neďaleko Komárna a okrem
baní má starú zápasnícku tradíciu. Často sme spolu súťažili aj trénovali.
Na bratoch Lévaiovcoch som si všimol ich veľký talent. Vyrastali v naozaj
slabých sociálnych podmienkach. Šport si vybrali za cestu, ako sa z nich
dostať. Najmä ich mimoriadna ambicióznosť ma oslovila a ponúkol som
im lepšie podmienky u nás...“

1/2013
Tvrdosť žuly
a lesk diamantov
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Zápasníci ešte pred siedmou behali
v mrazivom ráne. Po 40 minútach ich na
zasneženom parkovisku čakal tréning so
zameraním na silový rozvoj. Nasledovali
raňajky. O desiatej pokračujú športovci
druhou fázou. Vyše hodiny behajú od
jedného konca telocvične na druhý. No
nie sami. So záťažou. So sparingpartnerom. Uchopia ho cez pás, v polovici
telocvične s ním zatočia ako s vrtuľou
– a bežia ďalej. Potom s ním utekajú
v náručí, no v polceste musia so živou
záťažou urobiť niekoľko drepov. Vzápätí
s ním bežia akoby s kameňom na krku.
Žily na šiji sa im napnú na prasknutie.
Veď na nej zakvačený rukami visí ich 60
alebo 100-kilový kamarát. Vo dvojiciach
sa striedajú. Tričká všetkých sú načisto
mokré. Niektorí ich hádžu do kúta. Telocvičňu medzitým zaplavil opar štipľavého potu z vyšťavených svalnatých tiel.
Po tréningu v telocvični zápasníkov ešte
predpoludním čaká beh na lyžiach. To,
že väčšina rozsušených bežiek si pamätá ešte 80. roky, si nikto nevšíma. Popoludní o tretej sa všetci opäť stretnú
v telocvični. Budú zápasiť. Pred večerou
navyše posilňujú s činkami. A deň uzavrie, ako tréningový dezert, zápas v minifutbale...
„Keby sa mi tu niekto od vyčerpania hoci aj povracal, ani tak ho pred
koncom tréningu neuvoľním. Ak ho začal, musí ho dokončiť. Inak by sa
z neho mohol stať cez rozličné úľavy ulievač, a to je koniec športovca aj
koniec mojej roboty,“ hovorí tréner Lengyel o borcoch, ktorí majú od 21
do 23 rokov. „Poznal som ich ako malých chlapcov. Vždy som ich viedol
k tomu, že ak nemajú ambíciu byť raz majstrami sveta a ochotu podriadiť celý svoj život tomuto cieľu, nech čím skôr odídu.“
Prísť na tréning neskoro je takmer nemysliteľné. Tréner vysvetľuje: „Ak
sa niečo také občas stane, nasledujú tvrdé sankcie pre celý tím. Po tréningu, keď ledva stoja na nohách, im napríklad pridám dávku behania
so záťažou. No ten, čo sa previnil, nebehá. Ten stojí vedľa mňa. Je to

pre neho oveľa horšie. Skrátka – aj keď
je zápasenie individuálny šport, v rámci tímu sa snažím vytvoriť kolektívne
prostredie. Tak, aby sa chalani tešili
z úspechu kolegu a aby zároveň aj oni
boli tak trochu spoluzodpovední za
rast ostatných.“
Tréningy, sústredenia, preteky – a to
stále dokola. Väčšina z vrcholových
športovcov je rada, keď si vôbec dokončí maturitu. V prípade, že sa prebojujú
do tímu, akým je Dukla, dostanú profesionálnu zmluvu a zázemie podporujúce ich rast. No ak nie sú čím skôr medailistami z najrenomovanejších podujatí,
ich plat je ďaleko od celoštátneho, či celoarmádneho priemeru. Byť medailistom sa pritom podarí málokomu. A ak
nie ste medailistom dlhší čas, dostávate
bez milosti „padáka“. V prípade, že je
športovec zároveň vojak, dostane azda
miesto niekde v ozbrojených silách.
To je aj prípad dvoch bývalých reprezentantov, ktorí neuspeli na OH v Londýne a Lengyel ich vyradil z tímu. A ak
sú vyradení športovci civili? Ich smola
je ešte väčšia. Odchádzajú nenaplnení
a nezriedka i s poznačeným zdravím.
Ich rovesníci pritom za ten čas študovali
alebo si už budovali svoju kariéru...
„Nie – určite im netreba závidieť. Každý si však musí vybrať. Ja pritom nechcem vychovávať niekoho, koho
snom je len účasť na olympiáde bez toho, aby sa až fanaticky nechcel stať jej víťazom. A to chce rehoľu, ktorej by sa skutočný rehoľník
nepodrobil. Zároveň v nich budujem hrdosť na to, že sú reprezentanti
Slovenska a Dukly, pričom klubu, ministerstvu obrany aj štátu musíme
spoločne vrátiť to, čo do nás investujú,“ hovorí Karol Lengyel. Muž, tvrdý
ako žula, ktorý je však pre svojich zverencov dôverníkom, v niektorých
prípadoch až polovičným otcom. Náročný tréner, ktorý chce borcov vytvrdiť na diamanty (diamant znamená v gréčtine nepremožiteľný).
Text: Pavol Vitko
Foto: Ivan Kelement

Vojenskí zápasníci v grécko-rímskom štýle
začali pôsobiť v Dukle Trenčín od roku 1970.
Najväčšími úspechmi boli tretie miesta na
majstrovstvách sveta Attilu Bátkyho (2003)
a Dušana Masára (1990). Na majstrovstvách
Európy okrem zlata Istvána Lévaya (2012) získala Dukla ešte jedno druhé a tri tretie miesta
(v období rokov 1983 – 1993). Z majstrovstiev
sveta a Európy juniorov v grécko-rímskom
zápasení eviduje klub 16 medailí. V grécko-rímskom štýle (na rozdiel od voľného štýlu)
je povolené útočiť len na paže a trup súpera
od pása hore, nie na nohy.

„Gyere ide! Poďme!“ rozliehajú sa v novej telocvični na Lešti pokyny trénera. Zápasníci sú tu na sústredení vôbec po prvý raz. Karol Lengyel na
Lešti oceňuje možnosť sústrediť sa výhradne na tréning a k dispozícii sú
aj výborné možnosti na regeneráciu, pričom tiež oceňuje mimoriadne
ústretový prístup celého personálu. S deviatimi seniorskými reprezentantmi z DUKLY v januári na sústredení na Lešti trénoval aj tucet reprezentantov v juniorských kategóriách. „Je to dobré spestrenie, lebo sparingpartnerov, ktorých nevyhnutne potrebujeme, nám robia spravidla
reprezentanti Maďarska, takže máme aspoň trochu zmenu...“
„Nevieš, jako sa řekne po maďarsky osem?“ opýta sa zapálený reprezentačný tréner juniorov Leoš Drmola. Niekdajší člen Dukly Trenčín
a rodák z Moravy okrem reprezentantov vychováva zápasníkov v Trenčianskej Turnej. Od roku 2007 spolu s kolegami obnovili už čisto civilný
mládežnícky zápasnícky klub s historickým názvom TJ Dukla aj v Trenčíne. Trénuje v ňom i jeho syn, 11-násobný majster Slovenska. Aj medzi
juniormi je väčšina mladých borcov z klubov, ktoré sídlia na juhu Slovenska. Vrátane Šamorínčana Davida Čecha, ktorý pre Slovensko získal
vlani striebornú medailu na majstrovstvách Európy v kadetoch. Pritom
značná časť mladých borcov z juhu začína „chytať“ reč svojho štátu až
v reprezentácii...
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Horný rad: Richard Rigó, Maté Hencz, David
Lengyel, Vojtech Jakus, tréner Karol Lengyel,
Dolný rad: Zoltán Lévai, Attila Lévai, István Lévai,
Norbert Hosnédl
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ANI PO DVOCH DESAŤROČIACH SA NEZABUDLO
NA TRAGÉDIU MLADÉHO ŠPORTOVCA
Ani po dvadsiatich rokoch od tragickej udalosti funkcionári a športovci Slovenského zväzu moderného
päťboja (SZMP) a bývalého Armádneho strediska vrcholového športu (ASVŠ) Dukla Banská Bystrica
nezabudli na tragické chvíle z druhej polovice januára a začiatkom februára 1993.
V tom období, presnejšie 22. januára 1993 zaznel v šatni moderných päťbojárov po streleckom tréningu
nečakaný výstrel, ktorý o niekoľko dní predčasne ukončil život mladého športovca, iba 19-ročného
nádejného juniora, vtedajšieho majstra Československa vo svojej kategórii Juraja Ondra.
Osudný výstrel z malokalibrovej pištole zaznel pri odkladaní zbrane v šatni a žiaľ projektil zo zabudnutého
náboja zasiahol slezinu a obličky. Aj keď zásluhou automobilu dnes už oštepárskej svetovej legendy Jana
Železného, ktorý v tom čase tiež trénoval blízko v hale na Štiavničkách, bol postrelený mladý päťbojár
už o 10 min. v lekárskej starostlivosti. Ani skorá pomoc však nezabránila tragickým následkom a 13.
februára, presne 22 dní po osudnom výstrele dobojoval Juraj Ondro o 16.10 hod. svoj životný súboj.
Pochovaný bol 17. februára 1993 na cintoríne v Bojniciach.
V týchto dňoch si otec Justín Ondro, ale tiež pamätníci zo SZMP a ASVŠ Dukla Banská Bystrica pripomenuli
na bojnickom cintoríne 20.
výročie tragickej udalosti,
ktorá stála život nádejného
športovca. Ako potvrdil aj
súčasný predseda SZMP
a nedávno ešte riaditeľ Vojenského športového centra DUKLA Banská
Bystrica Dušan Poláček, ani po dvoch desaťročiach sa nedá zabudnúť
na túto udalosť. „Juraj mal športovú kariéru len pred sebou. Som
presvedčený, že po titule medzi juniormi mohol byť majstrom republiky
aj medzi seniormi, ale tiež úspešným reprezentantom Slovenska
a štartovať na významných svetových podujatiach,“ doplnil svoje
smutné spomienky v prítomnosti štvornásobného olympionika Pavla
Blažeka a bývalého veliteľa ASVŠ Dukla Banská Bystrica Ivana Čierneho
svedok tých tragických dní D.Poláček.
Na pamiatku mladého päťbojára aj v tomto roku budú banskobystrickí
nadšenci tohto športu organizovať už 20. ročník Memoriálu Juraja
Ondra, ktorý sa stal za uplynulé roky významných podujatím slovenského
športového kalendára moderného päťboja.
Jozef Polešenský
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BARRONDOV SVETOVÝ VÝKON ROKA
V DUDINCIACH, TÓTH 1. NA 20 KM
DUDINCE 23. marca (SITA) - Víťazom sobotňajšieho
32. ročníka Dudinskej päťdesiatky v chôdzi sa
stal Guatemalčan Erick Barrondo vo svetovom
výkone roka 3:41:09 h a zinkasoval prémiu 500
eur. Dvadsaťjedenročný strieborný olympijský
medailista z Londýna na 20 km zároveň o 11
sekúnd zlepšil rekord Severnej, Strednej Ameriky
a Karibiku, ktorý už štvrťstoročie patril od roku
1978 legendárnemu Mexičanovi Raulovi Gonzálezovi.
Barrondo, ktorý sa po Garcíovi (2003) stal druhý guatemalský víťaz v histórii
podujatia, aj v mimoriadne chladnom počasí (na štarte -1,8 °C, v cieli 0,8 °C)
triumfoval s takmer 9-minútovým náskokom pred dvojnásobným európskym
šampiónom na 50 km Yohannom Dinzom (3:49:52). Francúz však v náročných
klimatických podmienkach zjavne nešliapal naplno, jeho hlavný cieľ bol splniť
limit na augustové MS v Moskve. Tretí skončil Adrian Blocki (3:50:48), ktorý si
nečakane vybojoval aj poľský titul na 50 km. Jeho slávnejší krajan a ašpirant
na prvenstvo Grzegorz Sudol preteky nedokončil. Dvojnásobný víťaz
Dudinskej päťdesiatky a vicemajster Európy 2010 zišiel predčasne z trate na
40. kilometri pre bolesti v stehennom svale.
Najlepší z 8 Slovákov na štarte, 25-ročný Dušan Majdán, obsadil celkovo
9. miesto za 4:03:37 h a s prehľadom obhájil majstrovský titul. Zverenec
Juraja Benčíka si vybojoval už svoju šiestu medailu z majstrovstiev SR na 50
km, jeho bilancia je 2 - 2 - 2). „Môj úmysel bol ísť preteky skôr v tréningovom
tempe, lebo limit na MS už mám z minulého roka. Po 40. kilometri som
však dostal krízu, rapídne mi ubudli sily, spomalil som. V závere som sa
potom, našťastie, dostal znova do rytmu. Ďalšiu päťdesiatku plánujem
až na majstrovstvách sveta v Moskve. Na Európskom pohári by som mal
štartovať na 20 km,“ vravel po pretekoch Dušan Majdán.
Na 20 km žien triumfovala Poľka Agnieszka Swarnógová časom 1:31:33 h
pred dvojicou juhoamerických chodkýň - Ekvádorčankou Paolou Pérezovou
(1:32:53) a Ericou Rochovou de Senovou z Brazílie (1:32:59). Majsterkou
Slovenska sa pri neúčasti zranenej slovenskej jednotky Márie Czakovej stala
po ôsmich rokoch Mária Gáliková. Chodkyňa banskobystrickej DUKLY získala
svoj tretí titul na dvadsiatke (2001, 2005, 2013) časom 1:42:00 h. V tomto
roku je to už Gálikovej druhé majstrovské zlato - pred mesiacom triumfovala
na halových M-SR na 3000 m.
„Mne sa v Dudinciach nezvyklo dobre súťažiť, teraz sa mi stalo asi prvý raz,
že sa mi išlo dobre,“ priznala 32-ročná mamička, ktorá sa do veľkej atletiky

vracia v tomto roku po vyše triapolročnej pauze. „Najväčšie obavy som
mala z chladu, dvadsiatky som sa nebála, lebo vytrvalostne som na tom
dobre. Tréner chcel, aby som začala trochu voľnejšie, ale ja som celý čas
kontrolovala tempo podľa pulzu. Išlo sa mi veľmi dobre, som spokojná, ako
som si rozložila sily.“
Mužskú dvadsiatku ovládol suverénne Matej Tóth. V premiérovom štarte
v sezóne aj v chladnom počasí dosiahol solídnych 1:22:17 h a v Dudinciach
si vybojoval na tejto trati už piate víťazstvo (2004, 2008, 2010, 2012, 2013).
Tóthovým súperom bol ani nie do polovice trate Ekvádorčan Andrés Chocho
(juhoamerický rekordér na 20 km na dráhe), no jeho chodecký štýl sa
rozhodcom nepozdával a diskvalifikovali ho.
„Som príjemne prekvapený. Nečakal som po posledných týždňoch formu
na 1:22:17. Začal som úplne voľne, bez plánu na nejaký výkon. Meral som
si na stopkách päťtisícky a každú som išiel rýchlejšie ako predošlú. Potešilo
ma, že som mal aj v závere dostatok síl. Posledný kilometer som išiel troch
svižnejšie v tempe pod štyri minúty,“ komentoval Matej Tóth svoju prvú
dvadsiatku od júna minulého roka.
Pre organizátorov bol 32. ročník Dudinskej päťdesiatky generálka na jubilejný
10. ročník Európskeho pohára, ktorý sa uskutoční 19. mája.
Foto: Ján Miškovič
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GENERÁL PAVEL: SPORT S UNIFORMOU
VŽDYCKY PATŘIL DOHROMADY
Od července 2011 do června 2012 byl
generálmajor Petr Pavel zástupcem
náčelníka generálního štábu Vlastimila
Picka, kterého 1. července 2012 ve
funkci vystřídal. Nejvyšším vojákem,
již jako generálporučík, byl jmenován
prezidentem republiky Václavem
Klausem 29. června 2012. Ve své
vojenské kariéře na sebe nejvíce
upozornil začátkem 90. let v misi
UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka
sestavená z dobrovolníků byla vyslána, aby
zachránila
odříznuté francouzské vojáky, kteří byli ve válečné
zóně mezi Srby a Chorvaty. Za svůj čin tehdy dostal vysoká francouzská i česká
vyznamenání - Řád Čestné legie a Medaili Za hrdinství.
Přijel jste dnes do práce na motorce?
Dnes ne, ale až oschnou silnice a teplota bude trošku nad nulou, zase
vyrazím. Naposledy jsem přijel do práce na motorce 4. ledna, to už jsem
nemohl vydržet.
Jakou motorku máte a jak dlouho už na motorce jezdíte?
Mám klasickou silniční motorku, žádnou sportovní. Jezdím odjakživa, jednou
jsem měl asi pětiletou pauzu, ale když jsem nastoupil do Prostějova, tak jsem
si jí pořídil znovu.
V letech 1993 až 2011 jste působil v zahraničních misích, jak je pro vojáka
důležitá fyzická kondice?
V takových situacích jako jsem byl já nebo jako jsou vojáci v Afghánistánu,
je naprosto nutná! Když je člověk fyzicky zdatný, tak je i psychicky odolnější.
V situacích, kdy je vystaven extrémní námaze, stresu a nedostatku spánku,
moc dlouho nevydrží, pokud má jakkoliv sníženou odolnost. Rozhodně
všichni ti kluci se mnou měli nasportováno, měli hodně odcvičeno, tak to
snášeli v podstatě v pohodě, protože to pro ně bylo jako cvičení s ostrou
střelbou. Ale kdyby tam byli lidi, kteří nejsou zvyklí na zátěž, tak by se tam
sesypali a byli by spíš přítěží než pomocí. Zcela určitě je fyzická i psychická
kondice ve stejné míře nezbytným předpokladem, že bude voják úspěšný
a bude plnit úkoly.

Generál s olympijskými víťazmi Barborou
Špotákovou a Janem Železným

Generálporučík Petr Pavel

Datum narození: 1. listopadu 1961
Hodnost: generálporučík (od 8. května 2012)
Vzdělání:
• Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě (1979)
• Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově (1983)
• postgraduální studium na brněnské Vojenské akademii
• kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole v Camberley
		 (Velká Británie)
• kurz generálního štábu na britské Královské akademii obranných
		 studií a kurz mezinárodních vztahů na prestižní londýnské King‘s
		 College
Kariéra:
Po absolutoriu začínal u výsadkového vojska. V 90. letech pracoval
v armádní zpravodajské službě u Vojenského zpravodajství.
V lednu 1993 se vyznamenal v mírové misi UNPROFOR.
Zahraniční mise:
• 1993–1994: zástupce vojenského přidělence České republiky
v Belgii
• 1999–2002: zástupce na velitelství NATO v Brunssumu v Belgii
• 2003: zástupce ve velitelství operace Trvalá svoboda v Tampě
v USA
• 2007–2009: zástupce vojenského představitele ČR při Evropské
unii v Bruselu v Belgii
• 2010–2011: zástupce na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk
v Evropě v Belgii

Jak jste vy získával fyzickou kondici? Výcvikem nebo tréninkem?
Vzhledem k tomu, že jsem sloužil u výsadkářů, tak té fyzické aktivity jsem měl
opravdu hodně. V té době mě ani nenapadlo dodatečně si shánět nějakou
fyzickou aktivitu, maximálně jsme si to zpestřili nějakým fotbálkem nebo
něčím takovým. Ale logicky potom, kdy jsem začal dělat víc a víc kancelářskou
práci, musel jsem hledat většinu pohybu aktivně sám. Odmalička jsem tíhnul
k hokeji, a využíval možnosti si zahrát. Měl jsem například štěstí při pobytu
v Bruselu, kdy jsem tam po celou dobu mohl hrát belgickou rekreační ligu.
Pravidelně ve středu trénink a téměř každou sobotu zápas. Když to šlo, tak
jsem chodil i běhat, protože jsem si hned první rok v Bruselu pořídil psa. Teď
je pro mne motivací, když je trochu dobré počasí, že se s ním jdu proběhnout
a když je možnost, zahraji si tenis či fotbal.
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Hokej jste tedy hrál už jako dítě?
Hokej byl pro mé rodiče něco jako poslední východisko z nouze.
Dneska se o dítěti mluví jako o nemocném se syndromem
hyperaktivity, mě mně tehdy říkali, že jsem normální spratek.
S hyperaktivitou jsem měl problémy. Když jsme se nastěhovali
ve třetí třídě do nového bytu v Kladně, tak tátovi soused
poradil, ať mě dá na hokej. Kdybych tehdy věděl, že by mě
mohli brát jako nemocného, asi bych se na to vymluvil. Takhle
jsem ale celou základku hrál na Poldince a trénoval s mladým
Pospíšilem, v páté třídě jsem pak přešel do sportovní třídy,
kde jsem k hokeji přidal i gymnastiku. Při studiích v Opavě
a Vyškově jsem dělal, co šlo - hrál hokej, běhal přespolní běhy,
nachomýtnul se k potápění či paraglidingu…
Jak vidíte spojení vrcholový sportovec a profesionální voják?
Samozřejmě v době, kdy přichází na pořad dne jednání
o rozpočtu, tak první, co lidi napadne, je, zrušme Ondráš,
zrušme Duklu, prostě to, co nám na první pohled „žere“ nejvíc
peněz. Pravda je i to, že Dukla není financována jen z peněz
resortu obrany. Když ale sportovci Dukly dosáhnou nějakých
úspěchů, tak se k tomu resort i armáda ochotně hlásí, protože
jim to dělá zase dobré jméno. Jestliže se však spoří v celém
resortu, tak se to logicky musí dotknout všech součástí, tedy
i Dukly, i ta se musí podívat, kde se může ušetřit. Na druhou
stanu zrušení by bylo krátkozraké, protože zrušit se dá všechno
jenom jednou. A stejně jako se říká, že hudba otvírá dveře, tak
to samé se platí o sportu. Sport s uniformou vždycky patřil dohromady, takže
i když se šetří, na některé sporty se peníze dávat mají, protože to zlepšuje
image armády navenek. A přestože sportovci jsou v uniformě víceméně proto,
že jsou součástí Dukly, a odborně toho jako vojáci moc nemají, tak na druhou
stranu jako vojáci vystupují, uniformu sem tam obléknou, vystupují pod logem
Dukly, tak si myslím, že to je na místě.
Myslíte tedy, že Dukla zvyšuje armádě prestiž?
Určitě ano, už jen logo Dukly s sebou nese určité historické tradice. Pamatuji
si, když jsem byl kluk na gymplu a pak ve Vyškově, dostat dres Dukly bylo
otázkou prestiže a snem každého bylo ho nosit. Dukla jako značka má pořád
váhu, i když jsou dnes podmínky mnohem dostupnější. Ta tradice tu pořád
je, zvlášť když si člověk představí ta jména, která Duklou prošla. Mnoho ze
sportovců, když je člověk vídá v médiích nebo na olympiádě, tak si je řadí
do kategorie Toma Cruise a ostatních. A zatímco on zůstává na úrovni
superstar, tak člověk, když se s většinou těch sportovců setká, zjistí, že jsou
to lidi, naprosto normální, kteří žijí svou profesí a i když získají na olympiádě
medaili, pořád to jsou stejní kluci a holky z malého města, kteří byli dobří.
Generál Maleninský v minulosti dvakrát uspořádal výcvik armádních sportovců
ve Vyškově. Z ekonomických důvodů se však další akce nepodařila uskutečnit.
Mediálně to ale byla velmi zajímavá propagace. Myslíte, že by se dalo ještě
něco podobného připravit?

S olympijským víťazom
Jaroslavom Kulhavým
Když požádám mého kamaráda Karla Klinovského, tak vymyslí takový
program pro sportovce, že si to budou pamatovat další dva roky. Je to šéf na
odboru výcviku ve Vyškově, chlap, který je pomalu porostlý lišejníkem, takže
výcvik je jeho parketa. Kdybyste takového člověka vytáhli do kanceláře, tak
do dvou měsíců umře, ale jakmile může běhat po lese a vymýšlet nové formy
výcviku, tak pookřeje. Stojí za velice úspěšným výcvikem pro civilisty z NATO,
má za sebou výcvik pro herce filmu Tobruk a další. Je to ten pravý člověk,
který by vymyslel atraktivní, zajímavý a zároveň ne příliš drahý návrh, takže
to není vůbec žádný problém.
Co bychom mohli na oplátku nabídnout my vám? Když jste všechno zkusil…
Všechno jsem nevyzkoušel a jsou sporty, které bych ani nezkusil, protože
bych se toho bál. Jednou v životě jsem jel na kajaku v Americe v Tampě,
při jednom volném víkendu jsem si na jeden den objednal jízdu na harley
a na druhý výlet na aligátoří řece, aniž bych věděl, co to je. Přijeli jsme tam
v polovině února, na tamní poměry bylo teplo, místní sice chodili zabalení ve
svetrech, ale my byli v krátkém rukávu, protože tam bylo kolem 20°. Jeden
místní mladý muž mi nabídl kánoi nebo kajak. Já si vzal kajak a další kánoi.
Když jsem se do toho nasoukal a seděl asi 10 centimetrů nad vodní hladinou,
teprve mi to došlo zeptat se, jestli tam ti aligátoři opravdu jsou. On mi řekl,
že ano všude kolem, tak jsem se ptal, kolik se jim už nevrátilo turistů, a on na
to, že zatím všichni. Na další moji otázku, jak tady je dlouho, mi odpověděl,
že tři měsíce. Ještě jsem požádal o mapu. Podal mi takový kus papíru, kde
měl skenovanou černobílou mapu řeky, píchnul prstem do místa a řekl
mi, že to je asi dvacet kilometrů a tam že se sejdeme ve tři hodiny. A
že to stihneme! Tak jsme ve třech vystartovali, já na kajaku, kluci na
kánoi. Řeka měla několik slepých ramen, asi po dvaceti kilometrech
s námi skutečně v řece plavali aligátoři, mám je i na fotce, některé jsou
rozmazané, protože se mi třásly ruce strachem. Čtyři metry od nás byl
padlý strom a na něm čtyřmetrový aligátor se svěšenýma prackama,
tak jsem si říkal, kdyby se svezl do vody, foťák bych zahodil, ale dokázal
bych tak rychle pádlovat, abych se dostal mimo dosah? Naštěstí byli buď
přežraní, nebo líní, protože se na nás zblízka ani jeden nepřišel podívat,
ale bylo jich tam opravdu hodně…
Skvělé, máme bronzovou medaili ve čtyřkajaku z poslední olympiády,
jeden z kluků zůstane na břehu a posadíme vás místo něho. Co vy na to?
Aligátoři tam nebudou? Tak to beru.

Olympijský vítěz biker Jaroslav Kulhavý s trenérem vás chtějí pozvat,
abyste s nimi strávil jeden tréninkový den. Šel byste do toho?
Kolo? To umřu, já bych se spíš ptal, kde se dá přidat plyn, ale když to
bude normální, tak do toho půjdu také.
Text: Jaroslav Priščák
Foto:
Ivana Roháčková
S olympijskou víťazkou Danou
Zátopkovou
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II. ZIMNÉ SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY
ANNECY 2013
Osem členov VŠC DUKLA Banská Bystrica,
z toho šesť profesionálnych vojakov, sme
sa v termíne 24.3.-30.3.2013 zúčastnili II.
Zimných svetových vojenských hier v Annecy
(FRA). Na ceste do Annecy nás sprevádzalo
upršané jarné počasie, ktoré nám počas
14-hodinovej náročnej cesty popri Alpách
neumožnilo pokochať sa krásami týchto
európskych horských obrov.

Mužstvo pod vedením trénera Norberta Hrnčára odohralo v rámci zimnej
prípravy desať prípravných zápasov, z toho päť medzinárodných, v ktorých 4krát vyhralo, 5- krát remizovalo a 1- krát prehralo. Najlepším strelcom prípravy
sa stal mladý odchovanec klubu Marek Šovčík.
Nielen odchovanci, ale aj nové posily rozšírili rady prvého tímu FK Dukla.
„Príchod nových hráčov a tiež našich dorastencov nám otvára nové možnosti
na všetkých postoch. Verím, že hráči, ktorí prišli mužstvo posilnia. Som rád,
že Marek Šovčík sa strelecky presadzuje a budem mu držať palce, aby mu
to vydržalo aj dlhšie. Je to dôkaz toho, že je v liahni Dukly je stále do čoho
načrieť,“ uviedol tréner FK Dukla Norbert Hrnčár.
„Zimná príprava splnila svoj účel. V rámci klimatických možností v Banskej
Bystrici sme odtrénovali i odohrali zápasy, ktoré sme si naplánovali,
v nezmenenom objeme. Nabrali sme dobrú kondíciu pred jarnou časťou.
Podstatné je, že sa celému mužstvu vyhýbali zranenia, avšak prípravu netreba
podceňovať ani preceňovať. Až liga ukáže ako sme v skutočnosti pripravení,“
povedal kapitán prvého tímu Dukly a zároveň športový riaditeľ klubu Martin
Poljovka.

Po úvodnej akreditácii a menšom zmätku, kde sú vlastne dvere do
akreditačnej haly, nás čakala ešte hodinová cesta do horského strediska
Le Grand Bornand. Žartami o spaní v kasárňach a príhodách o hlučne
spiacich ruských plukovníkoch počas MS CISMu v Estónsku sme si
spríjemňovali posledné kilometre našej cesty.

ešte pomôcť mužstvu, teda nastúpiť do zápasov.
Som trénerovi k dispozícii a záleží len na ňom či
ma využije a v akom objeme. Mal by som byť aj
kapitánom mužstva, čo však nie je podstatné.
Trénoval som taký objem ako ostatní hráči, čiže
ak ma tréner bude potrebovať a považovať za
potrebné aby som nastúpil, tak som pripravený
hrať,“ netají ‚Bolek‘ ako Martina spoluhráči
prezývajú.
Zvláda však popri všetkom Poljovka aj ďalšiu
funkciu športového riaditeľa v klube? „Hlavne
je to náročné časovo, pretože i keď mám voľno
ako hráč medzi tréningami či celý deň, tak si ho
musím rozdeliť ako funkcionár, teda aby som
bol k dispozícii klubu pred aj medzi tréningami.
Je to náročnejšie, ale kolektív na manažérskych
funkciách v Dukle je zabehnutý a funguje
výborne. Pomáhajú mi, aj preto to k veľkej
spokojnosti zatiaľ zvládam,“ prezradil Martin
Poljovka.

Program zápasov FK Dukla, jarná časť CL 2012/2013
20. kolo

02.03.2013

MŠK Žilina – FK Dukla

14.30 hod.

21. kolo

08.03.2013

FK Dukla – FC Spartak Trnava

17.00 hod.

22. kolo

16.03.2013

ŠK Slovan Bratislava – FK Dukla

17.30 hod.

Desiata pozícia v tabuľke Corgoň ligy po jesennej časti naznačovala prvotné
ambície mužstva, ktorého ciele siahajú najmä do budúcnosti. „Či chceme
alebo nechceme, sme namočení v boji o záchranu. Počas zimy sme ale urobili
maximum preto, aby sme sa záchranárskym prácam čím skôr vyhli a sme
presvedčení, že Dukla nevypadne. Jarná časť bude rýchla. Vylosovanie je
diskutabilné, či je pre nás dobré alebo nie. Musíme začať bodovať v každom
zápase aj so silnejšími súpermi a verím, že budeme úspešnejší. Budeme musieť
zdolať aj silnejších, pretože veľa zápasov sa na jar nehrá, nie je čas na to aby
sme si odfúkli s tými silnejšími a potom to dohnali s tými slabšími. Musíme
bodovať v každom zápase a na to sme aj pripravení!“ dodal Poljovka.

23. kolo

30.03.2013

FK Senica – FK Dukla

17.30 hod.

24. kolo

02.04.2013

FK Dukla – AS Trenčín

17.30 hod.

25. kolo

06.04.2013

MFK Ružomberok – FK Dukla

14.30 hod.

26. kolo

13.04.2013

FK Dukla – FC ViOn Zlaté Moravce 17.30 hod.

27. kolo

20.04.2013

FC Nitra – FK Dukla

17.30 hod.

28. kolo

27.04.2013

Spartak Myjava – FK Dukla

19.30 hod.

29. kolo

04.05.2013

FK Dukla – 1. FC Tatran Prešov

17.30 hod.

30. kolo

11.05.2013

MFK Košice – FK Dukla

17.30 hod.

Rekordér v počte štartov Corgoň ligy chce klubu a mužstvu pomôcť nielen ako
funkcionár, ale aj priamo na ihrisku. V obrane patrí 38-ročný Poljovka stále medzi
opory Banskej Bystrice a tak súperom môže narobiť jeho tvrdá defenzívna hra
problémy. „Čo sa týka môjho pôsobenia na ihrisku, tak v jarnej časti chcem

31. kolo

18.05.2013

FK Dukla – MŠK Žilina

17.30 hod.

32. kolo

22.05.2013

FC Spartak Trnava – FK Dukla

17.30 hod.

33. kolo

26.05.2013

FK Dukla – ŠK Slovan Bratislava

17.30 hod.
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Navigácia nás presne doviedla až do cieľa a ukázala nám, že naše obavy
zo spania s ruskými plukovníkmi v kasárňach sa nenaplnili. Čakali nás
prázdninové apartmány a strava v hoteli, na ktorú sme nemohli povedať
ani jedno „krivé“ slovko. Ba práve naopak, personál kuchyne nám po
našom príchode na večeru po záverečnej hodine veľmi ochotne prestrel.
Dva upršané a „usmoklené“ dni v stredisku Le Grand Bornand, kde sa bude
v decembri budúceho roka konať III. kolo Svetového pohára v biatlone,
sa skončili nádherným modrým ránom v stredu, v deň našich prvých
pretekov. V nezvyčajnom čase, o 9:00 ráno, sa konal štart rýchlostných
pretekov. Na štart sa postavilo 105 štartujúcich z 25 krajín celého sveta.
Výpravy Rakúska, Nórska, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Slovinska
nastúpili v zložení, ktoré bežne štartujú aj na pretekoch SP. Ako príklad
postačia mená: Martin FOURCADE, Lukáš HOFER, Frode ANDRESEN
a Lars BERGER.

mieste, 30 sekúnd za 3. miestom. Na zamyslenie pána riaditeľa, že to nie
je veľa, som mu musel odpovedať, že nie. V biatlone je 30 sekúnd skoro
jedno trestné kolo, takže sme od medaily boli 150 metrov. Škoda.
Po veľmi dobrom výsledku našej výpravy v rýchlostných pretekoch,
sme boli v plnom očakávaní pretekov patrol. Starej to súťaži vojenských
pretekov, v ktorej bežia spolu štyria členovia, z ktorých traja nesú pušku
a jeden je ich veliteľ. Po 20 km behu v skupine zaľahnú traja členovia na
svoje pozície a musia zostreliť jeden terč. Všetci musia strieľať na povel
veliteľa a za každý nezostrelený terč je prirážka 1 minúta. Po poslednom
výstrele musia absolvovať ešte záverečný päťkilometrový okruh.
Pretekové ráno nás privítalo v stabilnom počasí II. Zimných svetových
vojenských hier, v „usmoklenom“ a upršanom. Naši servismani, rtm.
Marek MATIAŠKO a z. Lukáš DAUBNER, sa ráno o 5:00 vybrali na trate
testovať lyže. Na 25 km trati budú kvalitné lyže základom úspechu.
Preteky v 25 člennom štartovom poli pretekov patrol začali Francúzi
a nasadili zdrvujúce tempo. Za nimi v malom odstupe Švajčiari a Nóri.
Naši príslušníci rozbehli preteky v prvej štvorke. Do vysielačky si hlásime,
že streľba, tak ako vačšinou v biatlone, rozhodne. Francúzi nezostrelili
3 terče – 3 minúty prirážka, Švajčiari 1, Nóri 3. Na strelnicu prichádzajú
po odbehnutých 20 km naši príslušníci. Na povel veliteľa Mateja Kazára
všetci zaľahli a na povel prvý páľ, Šimočko triafa, druhý páľ, Matiaško
triafa, tretí páľ a Otčenáš nedal. Povel tretí páľ, Otčenáš dobil a triafa.
Odchádzame do posledného kola s jednominútovou prirážkou. Vo

V pretekoch sme sa vôbec nestratili a umiestnenie čat. Dušana ŠIMOČKA
na 5. mieste s jedným trestným kolom bolo skvelé. Čat. Matej KAZÁR
znovu ukázal, že behá dobre, len škoda pokazenej streľby s tromi
trestnými kolami. Obsadil 14. miesto. Rtn. Miroslav MATIAŠKO a des.
Martin OTČENÁŠ si pridali každý k 10 km trati po dve trestné kolá
a obsadili 24. a 28. miesto.
Pri pohľade do výsledkovej listiny sme veľmi skoro začali preratávať,
ako sme dopadli v tímovej súťaži. Dvaja Francúzi sa umiestnili pred
nami, ďalší ďaleko za nami, Švajčiari pomedzi nás, Rusi všetci za nami,
Slovinci za nami, Taliani pomedzi nás. Na otázku šéfa misie našej malej
výpravy Ing. Mgr. Róberta KURČÍKA - riaditeľa VŠC DUKLA, tom stojíme,
sa objavila moja skvelá odpoveď: „No uvidíme.“ Nakoniec prišli sčítané
výsledky troch najlepších za každý národ a Slovensko v nich stálo na 5.
vysielačke sa ozvali klasické slovenské nadávky a informácie na trať, že
budeme musieť veľmi rýchlo bežať posledné kolo, ak chceme pomýšľať
na úspech. Nemci na strelnici trafili všetky, Taliani trafili všetky a takisto
aj Číňania a Rakúšania. V cieli nám náš výkon stačil na 7. miesto, ktoré
ale po priebehu pretekov bolo sklamaním. 1 minúta, 19 sekúnd za tretím
miestom, to na 25-kilometrovej trati naozaj nie je veľa.
Bol piatok poobede a my sme sumarizovali: 5. miesto čat. Dušana
ŠIMOČKA, 5. miesto tímu a 7. miesto patroly je úspechom, aj keď
s jedným veľkým „ale“. Medaila bola blízko. Taký je ale šport, kde chcú
vyhrať všetci.
Cesta domov nás neprekvapila. Pršalo, pršalo a pršalo. Prestalo pršať až
na Veľkonočný pondelok.
npor. PaedDr. Pavel KOBELA, PhD.
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KUZMINOVÁ SI CENÍ, ŽE USPELA
AJ V ROKU LETNÝCH ŠPORTOV
Mesto Banská Bystrica ocenilo najlepších športovcov za rok 2012.
Pocty sa dostalo športovcom, trénerom, funkcionárom a kolektívom
v siedmich kategóriách.
V kategórii juniorov reprezentujúcich olympijské športy bol ocenený
trinásťročný golfista Golf and Country Clubu Hron Matej Čerman,
ktorý ma za sebou úspechy na viacerých turnajoch a vlani sa stal
vicemajstrom Slovenska v golfe v kategórii chlapcov do 12 rokov. V
celkovom národnom rebríčku golfistov mužov SKGA mu už teraz patrí
25. miesto. Dvadsaťročná chodkyňa VŠC DUKLA Banská Bystrica Katarína
Strmeňová, prebrala z rúk viceprimátorky Kataríny Čižmárovej rovnako
ocenenie v kategórii juniorov. Zverenkyňa dnes už legendárneho trénera
Romana Benčíka je majsterkou Slovenska v chôdzi junioriek na päť
kilometrov a vicemajsterkou v kategórii žien v chôdzi na 20 kilometrov.
Len deväťročný cyklista Christian Haas, ktorý je zároveň stopérom
mládežníckeho futbalového mužstva Dukly Banská Bystrica, bol ocenený
za úspechy na cyklistických pretekoch doma i v zahraničí. Žiak základnej
školy na Radvanskej ulici začal so športom už v troch rokoch.
V juniorskej kategórii neolympijských športov bola ocenená
reprezentantka psích záprahov – canicross Carla Reištetterová.
Vlani získala bronz za tretie miesto v Slovenskom pohári, ale aj na
Majstrovstvách Európy v Talianskom Farra d’Aplago. Jeden úspech za
druhým zbiera na medzinárodnej scéne aj pätnásťročná karatistka
Denisa Pešková, členka klubu Budokan Zvolen. Rovnaké ocenenie si vo
štvrtok podvečer v banskobystrickej radnici prevzal aj vicemajster sveta
a majster Slovenska v kickboxe full contact v kategórii do 71 kilogramov
Róbert Rácz, člen ŠKP Banská Bystrica.
V seniorskej kategórii olympijských športov získal ocenenie cyklokrosár
roka 2012 Martin Haring. Člen Cyklistického klubu Banská Bystrica sa
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V neolympijských športoch je Banská Bystrica už dlhé roky hrdá na
reprezentanta vo vodnom motorizme, člena VŠC DUKLA Mariána
Junga, ktorý sa vlani stal majstrom sveta vo formule 500 a majster
Európy v triede O – 700. Ceny vo štvrtok podvečer prevzali aj karatistky
Lucia Kováčiková a Dominika Tatárová. Členky Centra mládeže karate
Banská Bystrica sa vlani umiestňovali na popredných priečkach na
rôznych svetových podujatiach. Ďalšie ocenenie pre najlepšieho
športovca uplynulého roka v meste Banská Bystrica putovalo do rúk
karatistu VŠC DUKLA Banská Bystrica. Klaudio Farmadín sa v roku 2012
stal majstrom sveta v kategórii kumite do 80 kilogramov. Netradične za
reprezentáciu Slovenska a tiež Banskej Bystrice v letnom športe, získala
ocenenie biatlonistka Anastasia Kuzminová. Vlani sa totiž tešila z dvoch
strieborných medailí na Majstrovstvách Európy v letnom biatlone.
Ceny z rúk viceprimátorky Kataríny Čižmárovej prevzali aj úspešní
reprezentanti Banskej Bystrice v kulturistike a fitness Andrej Dudík
a Róbert Habrun. Členovia športového klubu kulturistiky B+B Banská
Bystrica.
Najlepší atlét Európskej atletickej asociácie veteránov za rok 2012
Vladimír Výbošťok získal za svoje mimoriadne športové úspechy, a tiež
pri príležitosti 65 narodenín, rovnako ocenenie Najlepší športovec
mesta Banská Bystrica.

Martina Hrašnová a viceprimátorka
Katarína Čižmárová
vlani stal majstrom Slovenska a víťazom Slovenského pohára v cyklokrose
a tiež akademickým majstrom Slovenska v MTB cross country. Ocenenie
nemohlo minúť ani vlaňajšiu vicemajsterku Európy – kladivárku Martinu
Hrašnovú, ktorá v deň odovzdávania ocenení oslávila svoje tridsiate
narodeniny. Chodec Matej Tóth prevzal ocenenie za skvelé vlaňajšie
výsledky, keď skončil ôsmy na londýnskej olympiáde v disciplíne chôdze
na 50 kilometrov, stal sa majstrom Slovenska v chôdzi na 20 kilometrov
a zvíťazil na rovnako dlhej trati na pretekoch IAAF Race Walking
Challenge v Portugalsku. Medzi ocenenými nechýbal ani bronzový
medailista z Londýna a jeden z najúspešnejších športovcov Slovenska
vôbec – vodný slalomár DUKLY Banská Bystrica Michal Martikán.

Anastasia Kuzminová a
viceprimátorka Katarína Čižmárová

Kuzminová: Bol to rok letnej
olympiády, získať ocenenie ako
zimná športovkyňa pre mňa nebolo
jednoduché

Na to, čo znamená pre úspešnú športovkyňu, nielen
zimného ale už aj letného biatlonu, práve ocenenie mesta
Banská Bystrica, sme sa opýtali Anastasie Kuzminovej.
,,Pre mňa bolo určite príjemné byť tu, medzi športovcami,
ktorí sú každý rok úspešní a získavajú mnohé ocenenia.
Tento rok bol rokom predovšetkým letných olympijských
hier, získať ocenenie ako zimná športovkyňa pre mňa
Katarína Strmeňová a
nebolo jednoduché. Čo sa mi však podarilo bol úspech
viceprimátorka Katarína Čižmárová
v letnom biatlone, za čo som bola aj ocenená. Napriek
tomu, že to celkom nie je môj koníček, som veľmi rada,
Medzi trénermi a funkcionármi prevzal ocenenie tréner úspešného že aspoň takýmto spôsobom môžem mestu Banská Bystrica a hlavne
plaveckého oddielu KTV UMB Milan Záborský a trénerka basketbalového svojim fanúšikom robiť radosť, nielen v zimnom ale aj v letnom
klubu ŠKP 08 Banská Bystrica Zuzana Borguľová. Pri príležitosti životného biatlone.“
jubilea 50 rokov získala ocenenie aj bývalá úspešná atlétka Dukly Eva
Murková a tiež predseda ŠKP Banská Bystrica a tréner kickboxu Marek Čo vám priniesla minulá sezóna?
Melko. Cenu pri príležitosti životného jubilea 80 rokov prevzal aj člen ŠK Napriek tomu, že začiatok sezóny mi nevyšiel, tak ako by som očakávala,
UMB BB, tréner hokeja, futbalu a telocvikár Ján Lehocký.
som rada, že aspoň jej koniec sa mi podaril. Aj keď je škoda, že sa mi
Z banskobystrických športových kolektívov boli za rok 2012 ocenené
kadetky basketbalového klubu ŠKP 08 Banská Bystrica, ktoré sa
už päť rokov v rade v jednotlivých vekových kategóriách radujú
z titulov majsteriek Slovenska. Aktuálne majú rovnako vykročené
za najvyššou métou a finálový turnaj ich čaká v máji. Ocenenie si
prebrali tiež zástupcovia Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica.
Úspešný plavecký klub reprezentuje mesto na mnohých súťažiach na
Slovensku i v zahraničí a jeho plavci a plavkyne sa pravidelne vracajú
s celými zbierkami medailí. Ocenenie za rok 2012 si vyslúžili aj juniori
Basketbalového klubu ŠKP Banská Bystrica, ktorí sa vlani stali majstrami
Slovenska.

www.dukla.sk

už nepodarilo dosiahnuť čerešničku na torte akou medaila určite je.
Myslím si, že aj fanúšikovia aj celé Slovensko boli radi, že sme si ku
koncu aspoň trošku užili sezónu.

Aké máte vízie do budúcej sezóny a čo od nej očakávate?
V budúcej sezóne nás čaká Zimná olympiáda v Soči. Jednak je to
olympiáda v Rusku čo pre mňa ako ruskú rodáčku veľa znamená, ale
čo je dôležité je to moja druhá olympiáda, kde sa pokúsim opakovať
svoj úspech z Vancouveru alebo aspoň podať výkon, s ktorým budeme
všetci spokojní.
BBonline.sk (J. Slačková)
Foto: Ján Miškovič
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Jubilanti
Mgr. Ján Gregor
23. marec 1953 Trenčín

Do Armádneho strediska Dukla
Banská Bystrica nastúpil v roku
1973, po absolvovaní SPŠ jadrovej techniky v Prahe, ako majster
ČSSR juniorov v jude. V rokoch
1973 – 1983 bol čs. reprezentantom. Je niekoľkonásobným majstrom ČSSR, trojnásobným medailistom zo svetových pohárov,
víťaz armádnej spartakiády.

plk. v.v. PaedDr. Ivan ČIERNY

9. apríl 1938 Čadca

V roku 1982 ukončil štúdium na
FTVŠ UK Praha. V rokoch 1984 –
1997 pracoval v ASVŠ Dukla Banská Bystrica ako tréner, metodik.
Od roku 1988 – 1997 ako šéftréner juda v AŠK Dukla a asistent reprezentačného trénera ČSSR. Jeho zverenci získali na MR niekoľko medailí
(Věnsek, Rinák, Pepic, Pálkovács). Vychoval mnohých vynikajúcich reprezentantov, účastníkov OH, MS, MR (Věnsek, Pepic, Rinák, Matuszek,
Gregor, Minárik a ďalší).
Za jeden zo svojich najväčších úspechov považuje to, že sa mu podarilo udržať vysokú úroveň judistov v Banskej Bystrici, po odchode štyroch
trénerov po rozdelení ČSFR (Novák, Tůma, Jirsák, Procházka).
V rokoch 1998 – 2000 odišiel z Dukly a pracoval ako inštruktor špeciálneho výcviku u vojenskej polície.
Po ukončení profesionálnej trénerskej kariéry naďalej pracuje aktívne
v jude ako rozhodca, školiteľ, predseda kolégia danov, asistent reprezentačného trénera juniorov a dorastencov. Jeho pretekári (odchovanci)
získali na posledných majstrovstvách Slovenska juniorov dve zlaté a dve
strieborné medaily. Dorastenci spolu s družstvom Rimavská Sobota sú tri
roky po sebe majstrami Slovenska.

Svoje rodné mesto Čadca preslávil ešte v dorasteneckom veku
športovými výkonmi v rôznych
športových odvetviach, kým sa
„nenašiel“ v kráľovnej športov,
ľahkej atletike. Postupne sa prepracoval na slovenského a československého
reprezentanta
a rekordmana vo viacboji a v behu
na 110 m cez prekážky. Športu ostal verný aj po skončení aktívnej
pretekárskej činnosti.
Ako tridsaťročný začal svoje pôsobenie v Armádnom stredisku
Dukla v Banskej Bystrici, kde pôsobil v rôznych trénerských a riadiacich
funkciách nasledujúcich 30 rokov. V desaťročí 1990-2001 bol veliteľom
AŠK Dukla Banská Bystrica. Ivan Čierny mal významný podiel na športovom rozmachu Dukly Banská Bystrica. V rokoch 1990 až 2001 bol jej
veliteľom. Za jeho éry Dukla vychovala niekoľko úspešných olympionikov, ako napríklad Michala Martikána či Jozefa Gönciho. Na otázku, čo
si najviac cení vo svojej športovej kariére, odpovedal: „Určite to, že som
vydržal toľké roky reprezentovať. Čo sa týka druhej časti mojej kariéry,
najradšej spomínam na úspechy z majstrovstiev sveta a olympiády,
ktoré sme dosiahli počas môjho vedenia“.
Zaslúžil sa o rozvoj materiálnej základne klubu výstavbou športovej haly,
strediska zimných športov na Králikoch a ďalších zariadení. Je nositeľom
titulu Majster športu, Zaslúžilý tréner a mnohých ďalších ocenení a vyznamenaní v oblasti športu. Aktívne sa zapája do verejného života, štyri funkčné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici. V rokoch 1975 - 1983 pracoval aj vo výkonnom výbore Československého atletického zväzu. Niekoľko rokov šéfoval aj Slovenskému
zväzu kanoistiky na divokej vode. Ivan Čierny je čestný člen Slovenského olympijského výboru, predsedom Združenia olympijských klubov SR
a členom rady starších SOV.
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1. 1. – 31. 3. 2013
Atletika
Halové majstrovstvá Európy
10.m. Dana Velďáková
trojskok
Göteborg (Švédsko)
28.2-3.3.
12.m. Renáta Medgyesová
diaľka
Medzinárodné preteky
Dudince 23.3.
1.m. Matej Tóth
20 km chôdza
2.m.
Matej
Tóth
20 km chôdza
Olomouc (Česká
republika) 30.3.
2.m. Mária Czaková
10 km chôdza
Biatlon
Majstrovstvá sveta
Nové Mesto
4.m. Anastasia Kuzminová
vytrvalostné preteky
na Morave
7.m. Gereková, Kuzminová
Kazár, Hurajt
mixštafeta
8.m. Gereková, Kuzminová
(Česká republika)
Chrapanová
štafeta
11.-17.2.
10.m. Jana Gereková
hromadný štart
10.m. Kazár, Matiaško, Hurajt,
štafeta
Šimočko
11.m. Jana Gereková
rýchlostné preteky
Zimné svetové vojenské hry CISM
5.m. Dušan Šimočko
rýchlostné preteky
14.m. Matej Kazár
rýchlostné preteky
24.m. Miroslav Matiaško
rýchlostné preteky
Anecy (Francúzsko)
28.m. Martin Otčenáš
rýchlostné preteky
27.-29.3.
5.m. Šimočko, Kazár, Matiaško,
družstvá
Otčenáš
7.m. Šimočko, Kazár, Matiaško,
patrola, 25 km
Otčenáš
Majstrovstvá Európy do 26 rokov
9.m. Martina Chrapánová
vytrvalostné preteky
Bansko (Bulharsko)
6.m. Martina Chrapánová
štafeta
18.-24.2.
13.m. Martin Otčenáš
rýchlostné preteky
Svetový pohár
6.m. Jana Gereková,
rýchlostné preteky
Ruhpolding
(Nemecko) 8.-13.1.
9.m. Anastasia Kuzminová
hromadný štart
Anterselva (Taliansko)
1.m. Anastasia Kuzminová
rýchlostné preteky
16.-20.1.
3.m. Anastasia Kuzminová
rýchlostné preteky
Oslo (Nórsko)
2.m. Anastasia Kuzminová
hromadný štart
27.1.-3.3.
3.m. Anastasia Kuzminová
stíhacie preteky
2.m. Anastasia Kuzminová
rýchlostné preteky
9.m. Anastasia Kuzminová
vytrvalostné preteky
Soči (Rusko) 4.-10.3.
9.m. Šimočko, Hurajt,
štafeta
Matiaško, Kazár
Khanty-Mansiysk
5.m. Anastasia Kuzminová
rýchlostné preteky
(Rusko) 14.-17.3.
Cyklistika
Medzinárodné preteky UCI
1.m. Michael Kolář
jednotlivci
Košice – Miškolc
4..m. Matej Jurčo
jednotlivci
2.m. Matej Jurčo
1. etapa
Maroko 29.-31.3.
2.m. Maroš Kováč
2. etapa
3.m. Martin Mahďar
3. etapa
Džudo
Kontinentálny pohár
Varšava (Poľsko)
3.m. Milan Randl
do 90 kg
2.-3.3.
Medzinárodný turnaj
1.m. Martin Becík
do 66 kg
Liberec (Česká
3.m. Richard Randl
do 73 kg
republika) 18.-20.1.
3.m. Martin Jantek
do 66 kg

Sarajevo (Bosna a
9.m. Matej Hajas
Hercegovina)
9.m. Marián Benkóczky
30.-31.3.
DUKLA Cup
Banská Bystrica 28.1. 1.m. VŠC DUKLA „A“
Majstrovstvá Slovenska juniorov
1.m. Štefan Matiaš
1.m. Martin Bacík
Banská Bystrica 23.3.2
1.m.Martin Cesnek
1.m.Matej Hajas
Plávanie
Medzinárodné preteky
5.m. Miroslava Syllabová
5.m. Miroslava Syllabová
Uster (Švajčiarsko)
25.-27.1.
5.m. Rostislav Kubický
6.m. Daniel Vácval
Športová streľba
Majstrovstvá Európy
4.m. Juraj Tužinský
6.m. Juraj Tužinský
Odense (Dánsko)
8.m. Peter Pelach
27.2.-2.3.
6.m. Pelach, Jurčo, Plánovský
6.m. Pelach, Jurčo, Plánovský
Medzinárodné preteky
1.m. Juraj Tužinský
Neusiedel (Rakúsko)
2.m. Ivan Sisák
2.-5.1.
3.m. Zoltán Baláž
1.m. Juraj Tužinský
Ruše (Slovinsko)
3.m. Michal Homola
11.-13.1.
6.m. Zoltán Baláž
3.m. Peter Pelach
Linz (Rakúsko) 3.-5.2. 4.m. Peter Pelach
7.m. Miroslav Jurčo
Vodný slalom
Medzinárodné preteky
Markkeeberg
1.m. Alexander Slafkovský
(Nemecko) 30.3.
Zápasenie
Majstrovstvá Európy v gréckorímsky štýl
3.m. István Lévai
Tbilisi (Gruzínsko)
23.-24.3.
7.m. David Lengyel
Medzinárodný turnaj
2.m. István Lévai
2.m. Maté Hencz
Belehrad (Srbsko)
3.m. David Lengyel
8.-10.2.
3.m. Attila Lévai
5.m. Richard Rigo
Zjazdové lyžovanie
Majstrovstvá sveta
7.m. Veronika Velez-Zuzulová
13.m. Adam Žampa
Schladming
(Nemecko) 11.-17.2. 15.m. Adam Žampa
17.m. Adam Žampa
Svetový pohár
Maribor (Slovinsko)
4.m. Veronika Velez-Zuzulová
27.1.
Moskva (Rusko) 29.1. 2.m. Veronika Velez-Zuzulová
Ofteeschwang
7.m. Veronika Velez-Zuzulová
(Nemecko) 4.3.
Lanzerheide
9.m. Veronika Velez-Zuzulová
(Švajčiarsko)
Európsky pohár
Jasná 30.1.
7.m. Adam Žampa
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do 90 kg
do 81 kg

do 60 kg
do 66 kg
do 73 kg
do 90 kg

50 m voľný spôsob
100 m voľný spôsob
100 m znak
100 m prsia

VzPi 60, družstvá
VzPi 60
VzBT 30+30
VzBT 30+30
VzBT 40 mix
VzPi 60
VzPi 60
VzPu 60
VzPi 60
VzPu 60
VzPu 60
VzBT 20+20
VzBT 30+30
VzBT 20+20

C1

do 60 kg
do 120 kg
do 66 kg
do 84 kg
do 120 kg
do 66 kg
do 74 kg

slalom
superkombinácia
slalom
obrovský slalom
slalom
paralelný slalom
slalom
slalom
zjazd
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MEDZINÁRODNÝ TURNAJ
DUKLA CUP 2013
Dňa 26.1.2013 zorganizoval ŠO džudo v spolupráci so SZJ už 4. Ročník MT Dukla cup.
V ŠH Dukla sa stretli 3 družstvá žien a 8 družstiev mužov. Tento rok na turnaji zápasili iba
športovci z Čiech a Slovenska. ŠO džudo postavil na štart až 3 družstvá a po troch rokoch,
kedy sme na turnaji obsadili 2. miesto, sme v tomto roku konečne zvíťazili. Turnaj bol veľmi
dobrou prípravou pred nasledujúcimi pretekmi svetového pohára, na ktorých budú naši
športovci plniť nominačné kritéria SZJ na ME, MS a ME 23. V nedeľu po turnaji sa uskutočnili
2 tréningy, zamerané na randori.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
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VŠC DUKLA „A“
USK Praha „A“
STU Bratislava
Sokol Kladivo
VŠC DUKLA „C“
MŠK Vranov
VŠC DUKLA „B“
JC Liberec

