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Anastasia
KUZMINOVÁ
1. miesto
ˇ
ZOH 2014 Soci
Biatlon
rýchlostné
preteky
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1. 1. – 31. 3. 2014
Atletika
Halové majstrovstvá sveta
Spale (Poľsko) 7.3-9.3.
8.m. Dana Velďáková

trojskok

Medzinárodné preteky
Essing (Nemecko) 5.1.
2.m. Ľubomír Zeman
výška
Lugano (Švajčiarsko) 16.3. 3.m. Matej Tóth
20 km chôdza
Dudince 22.3.
1.m. Matej Tóth
20 km chôdza		
					
Biatlon
Olympijské hry
Soči (Rusko) 8.-23.2.
1.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
		
6.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
		
15.m. Matej Kazár
hromadný štart
		
19.m. Matej Kazár
vytrvalost. preteky
		
5.m. Kuzminová, Gereková,
		
Kazár, Hurajt
mixštafeta

Anastasia Kuzminová dostala od ministra Glváča
špeciálny budík, streľbu môže trénovať už od rána
Zlatá medailistka zo zimnej olympiády v Soči Anastasia Kuzminová bude môcť trénovať streľbu hneď od rána. Minister obra‑
ny SR Martin Glváč jej totiž dnes odovzdal, ako poďakovanie za úspešnú reprezentáciu Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica, ale aj celého Slovenska, špeciálny a pre ňu aj veľmi užitočný darček. Budík s terčom bude môcť Anastasia vypnúť
iba tak, že trafí terč.
„Je mi cťou tu dnes byť a chcem poďakovať všetkým športovcom VŠC
Dukla Banská Bystrica za vzornú reprezentáciu. Je to obrovský úspech,“ po‑
vedal minister Glváč. Ako ďalej uviedol, kategorizácia športov, ktorá sa zaviedla
v Dukle po jeho nástupe, sa ukázala ako dobrá voľba. „Verím, že aj ďalším športovcom vytvoríme také prostredie, aby tu mohli vyrastať talenty ako Nasťa
alebo Adam,“ uviedol šéf rezortu obrany a vyjadril presvedčenie, že aj Veroni‑
ka Velez‑Zuzulová, ktorá sa nemohla na olympiáde v Soči zúčastniť, bude ešte
vzorne reprezentovať Slovensko.
Ako povedala Anastasia, hovorí sa, že športovec, ktorý strieľa, je dobrý vte‑
dy, ak trafí terč aj v noci. „Tak ja sa budem odteraz snažiť trafiť ho ráno,“ uviedla
s úsmevom k darčeku od ministra Glváča. Zároveň poďakovala za podporu od
vedenia rezortu obrany. „Bez finančnej podpory by sa v špičkovom športe fungovať nedalo. Je to pre nás veľká pomoc,“ zdôraznila. Ako ďalej uviedla veľmi sa
teší, že je opäť doma, pretože jej domov je v Banskej Bystrici. „Veľmi mi chýbali blízki ľudia a ďakujem, že mi držali na diaľku palce. Veľmi som to cítila,“ povedala.
Šéf rezortu obrany dnes ocenil aj úspešnú reprezentáciu lyžiara Adama
Žampu, ktorý v superkombinácii skončil na výbornom 5. mieste a v slalome mu‑
žov obsadil 6. miesto. Minister mu dnes symbolicky odovzdal model jeho vytú‑
ženého auta. „Samozrejme, viac by ma potešilo, keby išlo o skutočné auto,“
zhodnotil Adam s úsmevom. Poraziť v slalome najznámejších lyžiarov bol pre
neho podľa vlastných slov neuveriteľný zážitok. „Sám som to nečakal a keby
mi to niekto povedal pred pretekmi, tak tomu neuverím. Som veľmi rád, že sa
mi to podarilo,“ zdôraznil.
Minister Glváč poďakoval za doterajšiu reprezentáciu aj biatlonistovi Pavlovi
Hurajtovi, ktorý olympiádou v Soči ukončil svoju reprezentačnú kariéru.
Členovia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica boli najúspešnejšími reprezentantmi Slovenska na Zimnej
olympiáde v Soči. Biatlonistka Anastasia Kuzminová získala v biatlone na 7,5 km zlatú medailu a na 6. mieste skončila v pretekoch na 10 km. Lyžiar Adam Žampa získal 5. miesto v superkombinácii a 6. v slalome mužov. V zmiešanej štafete sa biatlonisti
Anastasia Kuzminová, Jana Gereková, Pavol Hurajt a Matej Kazár umiestnili na 5. mieste.
Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement

Svetový pohár
Oberhof
(Nemecko) 2.1.-5.1.
Ruhpolding
(Nemecko) 6.-12.1.
Anterselva
(Taliansko) 13.-19.1.
		
Pokljuka (Slovinsko) 3.-9.3.
Kontiolahti
(Fínsko) 10.-16.3.
		
		
		
Oslo (Nórsko) 20.-23.3.
		
		
		
IBU Cup
Ridnau (Taliansko) 3.-5.1.
MS juniorov
Presque Isle
(USA) 26.2.-2.3.
		

7.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart
11.m. Anastasia Kuzminová vytrvalost. preteky
8.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
14.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
4.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart
4.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
10.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
11.m. Jana Gereková
rýchlostné preteky
15.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
6.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
1.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
13.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
1.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart

5.m. Jana Gereková

5.m. Šimon Bartko
12.m. Šimon Bartko

MS CISM
Sodankylä
(Fínsko) 27.-28.3.
16.m. Matej Kazár
		
9.m. Kazár, Šimočko,
		
Otčenáš, Matiaško
			
Cyklistika
Medzinárodné preteky
Hlohovec
(Česká republika) 29.3.
3.m. Erik Baška
Džudo
Medzinárodný turnaj
Banská Bystrica 25.1.
Praha
(Česká republika) 7.-9.2.
		
		
		
Európsky pohár
Sarajevo
(Bosna a Herceg.) 30.3.
		
Thessaloniki (Grécko) 6.4.

rýchlostné preteky

rýchlostné preteky		
stíhacie preteky

stíhacie preteky		

1.m. Katarína Listopadová
1.m. Katarína Listopadová
2.m. Katarína Listopadová
3.m. Miroslava Syllabová
1.m. Tomáš Klobučník
2.m. Tomáš Klobučník
3.m. Tomáš Klobučník

50 m znak
100 m motýlik
200 m motýlik
50 m kraul
200 m prsia
100 m prsia
50 m prsia		

Gymnastika
Medzinárodné preteky
Linz (Rakúsko) 29.-30.3.
		
		

1.m. Samuel Piasecký
1.m. Samuel Piasecký
4.m. Samuel Piasecký

bradlá
hrazda
viacboj			

Športová streľba
Medzinárodné preteky
Ruše 11.-12.1.
Ruše (Slovinsko)
Vroclav (Poľsko) 22.-23.3.
		
		

2.m. Juraj Tužinský
2.m. Juraj Tužinský
5.m. Juraj Tužinský
3.m. Zoltán Baláž

VzPi 60
VzPi 60
LP 60
LM 3x 40

Triatlon
Medzinárodné preteky
Port Elizabeth
(Južná Afrika) 6.4.

10.m. Karol Džalaj

Iron Man

Zápasenie
Majstrovstvá Európy
Vantaa (Fínsko) 4.-6.4.
		

3.m. István Lévai
13.m. Dávid Lengyel

gr. štýl, do 66 kg
gr. štýl, do 98 kg

Medzinárodný turnaj
Zágreb (Chorvátsko) 8.2.
		
		
		

5.m. Attila Lévai
6.m. Richard Rigó
6.m. Vojtech Jakus
7.m. István Lévai

gr. štýl do 66 kg
gr. štýl do 71 kg
gr. štýl do 75 kg
gr. štýl do 66 kg

Zjazdové lyžovanie
Olympijské hry
Soči (Rusko) 8.-23.2.
		
		

5.m. Adam Žampa
6.m. Adam Žampa
19.m. Petra Vlhová

super kombinácia
slalom
slalom

Majstrovstvá sveta juniorov
Jasná 27.-28.2.
1.m. Petra Vlhová
		
14.m. Petra Vlhová

slalom
obrovský slalom

patrola			

jednotlivci

2.m. DUKLA „A“

družstvo

1.m. Štefan Matiaš
1.m. Martin Becík
2.m. Martin Jantek
3.m. Dušan Hegedus

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

1.m. Milan Randl
3.m. Matej Hajas
3.m. Filip Štancel

Plávanie
Medzinárodné preteky
Graz (Rakúsko) 4.4.
		
		
		
		
		
		

do 90 kg
do 100 kg
do 81 kg

Európsky pohár
Melchsee
(Švajčiarsko) 9.1.
Sestriere
(Taliansko) 27.-29.1.
FIS preteky
Kirchberg (Rakúsko) 22.1.
Kranjska Gora
(Slovinsko) 4.-5.2.
		
Medzinárodné preteky
Poľarnye Zory
(Rusko) 4.-5.4.
		

14.m. Petra Vlhová

slalom

7.m. Petra Vlhová

slalom

2.m. Adam Žampa

obrovský slalom

3.m. Petra Vlhová
3.m. Petra Vlhová

obrovský slalom
obrovský slalom

6.m. Adam Žampa
5.m. Adam Žampa

slalom
slalom

Príhovor
Sú za nami XXII. Zimné olympijské hry, ktoré sa konali v ruskom Soči. Tento úvodník preto ani
nemôžem začať inak, ako vyslovením veľkej vďaky všetkým športovcom, ale aj trénerom a členom
realizačných tímov VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorí nás na tomto vrcholnom podujatí reprezentovali. S napätím a hrdosťou som sledoval ich vystúpenia. Obdivoval som nasadenie, snahu
a vytrvalosť, s akou reprezentovali našu krajinu.
Po olympiáde sa z mnohých strán ozývali otázky, či výsledky našich športovcov naplnili očakávania. Rozhodne pri pohľade na výsledky členov „našej Dukly“ môžem skonštatovať, že práve
oni priniesli fanúšikom doma najviac radosti. Obhajoba zlata „naozaj našej“ Nasti Kuzminovej,
výsledok biatlonovej zmiešanej štafety, pre niekoho nečakané, no o to radostnejšie umiestnenia
Adama Žampu, ale aj výsledky Mateja Kazára či Petry Vlhovej (ktorá v marci pridala aj zisk titulu
juniorskej majsterky sveta) to potvrdzujú. Ukazuje sa, že cesta, ktorou sme sa vybrali za naplnením
našej vízie o Dukle, ako výkladnej skrini slovenského športu, je správna.
Je všeobecne známe, že vzory priťahujú. Ak sa nechceme iba obzerať za úspechmi minulosti
a chceme mať aj v budúcnosti špičkových športovcov, musíme tým súčasným vytvoriť vhodné
zázemie a podmienky. Veď oni sú vzormi a idolmi mladých, po ktorých tak voláme. Vyššie spomenuté výsledky považujem za prvé úspechy, ktoré nás majú povzbudiť a naštartovať do ďalšej
práce. Som presvedčený, že v Dukle máme ľudský aj odborný potenciál, ktorý nám dovoľuje
pozerať sa do budúcnosti optimisticky.
Martin Glváč
minister obrany SR
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Vyhlásenie najúspešnejších športovcov VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2013

Alexander Slafkovský
najúspešnejší športovec
v rezorte obrany SR
Najúspešnejších športovcov Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica slávnostne vyhlásili 17. decembra
v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Najúspešnejšími športovcami rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa
v roku 2013 stali Alexander Slafkovský, nrtm. Klaudio Farmadín, Jakub Grigar a Patrik Gajarský. Vodný slalomár Slafkovský
triumfoval v olympijských športoch, karatista Farmadín bol
najúspešnejší medzi športovcami v neolympijských športoch
a disciplínach. Mladí vodní slalomári Jakub Grigar a Patrik
Gajarský ovládli kategórie juniorov, resp. mužov do 23 rokov.
Tridsaťročný Slafkovský sa stal v roku 2013 v Prahe vicemajstrom sveta v disciplíne C1. Vo Svetovom pohári obsadil
celkové 5. miesto a stal sa víťazom pretekov v Augsburgu.
Zástupca neolympijských športov, 34-ročný Farmadín, sa
v tomto roku v rakúskom Grazi stal majstrom Európy v kumite
do 84 kg a na svetovom šampionáte v juhoafrickom Kapskom
Meste obsadil 2. miesto. Najúspešnejší junior, iba 16-ročný
Jakub Grigar, zvíťazil na majstrovstvách sveta tejto vekovej
kategórie v Liptovskom Mikuláši v disciplíne K1 a rovnako
zlatú medailu mu zavesili na krk na európskom šampionáte
vo francúzskom Bourg St. Maurice. Dvadsaťdvaročný Gajarský
sa stal v Liptovskom Mikuláši majstrom sveta v C1 v kategórii
do 23 rokov.
JUNIORI
1. Jakub GRIGAR
Bez poradia
Martin MRAČNA
Tomáš DŽURNÝ
JUNIORI do 23 rokov
1. Patrik GAJARSKÝ
Bez poradia
des. Martin HALČIN
Matej KOVÁČ

vodný slalom
vodný slalom
vodný slalom
vodný slalom
vodný slalom
vzpieranie
foto: Ján Miškovič
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NEOLYMPIJSKÉ ŠPORTY A DISCIPLÍNY
1. nrtm. Klaudio FARMADÍN
Bez poradia
Marián JUNG
Jana PURDJAKOVÁ
OLYMPIJSKÉ ŠPORTY
1. Alexander SLAFKOVSKÝ
Bez poradia
Anastasia KUZMINOVÁ
István LÉVAI
rtm. Milan RANDL
Miroslav ZAŤKO – Ľubomír BEŇO
nrtm. Matej TÓTH

karate
vodný motorizmus
kulturistika
vodný slalom
biatlon
zápasenie
džudo
rýchlostná kanoistika
atletika

VŠC Dukla má v top 10
štyroch športovcov
V bratislavskom SND slávnostne vyhlásili
výsledky 21. ročníka ankety

Výsledky dvadsiateho prvého ročníka ankety v ére štátnej
samostatnosti Slovenska slávnostne vyhlásili 20. decembra
v novom Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Peter
Sagan, ktorý tento rok dosiahol 22 víťazstiev (najviac na svete),
je v histórii ankety len druhý zástupca cyklistiky na najvyššom
stupni po Milanovi Dvorščíkovi, ktorý zvíťazil v roku 1994.
Na druhom mieste za ním s výrazným odstupom 210 bodov
skončil hokejista Marián Hossa, s tímom Chicago Blackhaws
víťaz Stanleyho pohára 2012/13. Tretia v novinárskom hlasovaní skončila zjazdová lyžiarka VERONIKA VELEZ‑ZUZULOVÁ,
víťazka dvoch pretekov Svetového pohára a tretia najlepšia
slalomárka minulej sezóny. Štvrtá priečka patrí Hossovmu
klubovému spoluhráčovi Michalovi Handzušovi, ktorý sezónu
2012/13 začínal v drese Banskej Bystrice a po skončení výluky
NHL sa vrátil do Chicaga a prvý raz v kariére zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár. Aj piate miesto patrí hokejistovi (v top 10
sú traja, najviac) Zdenovi Chárovi, ktorý ako kapitán doviedol
Boston Bruins až do finále play‑off a na Slovensku sa už štvrtý
raz stal absolútnym víťazom ankety Zlatý puk o najlepšieho
hokejistu sezóny. Prvý raz sa medzi elitnú desiatku dostal motocyklista Ivan Jakeš, štvrtý z Rely Dakar. Až za ním skončila
biatlonistka ANASTASIA KUZMINOVÁ, víťazka ankety z roku
2010. Aj ôsmy atlét MATEJ TÓTH má podobne ako Jakeš v desiatke premiéru. Vyslúžil si ju za piate miesto v chôdzi na 50 km
na majstrovstvách sveta v Moskve. Česť futbalistov zachraňuje Marek Hamšík na deviatom mieste, ktorý podával výborné
výkony vo svojom klube SSC Neapol. Z vodných slalomárov sa
tentoraz do top 10 dostal iba ALEXANDER SLAFKOVSKÝ,
strieborný kanoista zo svetového šampionátu v Prahe.
Matej Tóth (atletika,
8. miesto): „Z pohľadu ankiet
je to najväčší úspech mojej
kariéry. Mám za sebou najúspešnejší rok - vyšli mi majstrovstvá sveta i ďalšie preteky. Pri bilancovaní ani neviem
o štarte, ktorý by mi nevyšiel
alebo sa nevydaril. Vážim si aj
3. miesto na Európskom pohári v Dudinciach. Za úspechmi
je dlhodobá práca. Z roka na

rok sa moja výkonnosť zlepšuje a to všetko sa pridáva k tomu,
že zo mňa vyrástol zrelý športovec. Som hrdý, že som členom
VŠC DUKLA i Ozbrojených síl Slovenskej republiky.“
Alexander Slafkovský
(vodný slalom, 10. miesto):
„Do SND som vošiel služobným vchodom, potom ma
museli vyviesť cez zákulisie
a pódium k hlavnému vchodu. Prvé pocity boli, akoby
som bol „sedlák“ v meste nechal som doma príručku.
Vyšla mi sezóna a veľmi si
cením, že som sa dostal do
top 10. Začiatok sezóny bol
rozpačitý, ale podarilo sa mi
ju vygradovať.“
foto: Jozef Cvajniga

Umiestnenie športovcov VŠC DUKLA
JEDNOTLIVCI
3. Veronika VELEZ‑ZUZULOVÁ, zjazdové lyžovanie
7. Anastasia KUZMINOVÁ, biatlon
8. Matej TÓTH, atletika
10. Alexander SLAFKOVSKÝ, vodný slalom
25. István LÉVAI, grécko‑rímske zápasenie
42. Jana PURDJAKOVÁ, kulturistika
KOLEKTÍVY
3. Hliadka 3xC1 vodných slalomárov
9. Hliadka 3xC2 vodných slalomárov
15. Miešaná štafeta SR v biatlone
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Zlatá
Fantastická Kuzminová
v šprinte obhájila zlato,
všetky súperky zvalcovala

Červená Poľana 9. februára (SITA) - Slovenskému športu
jedna z kráľovských disciplín na ZOH v Soči, šprint biatlonistiek
na 7,5 km, dopriala fantastický úspech. Anastasia Kuzminová
obhájila zlato z Vancouveru a otvorila medailový účet v Soči
celej slovenskej výprave. Za zlato po brilantnom výkone si vyslúžila odmenu 45-tisíc eur. Striebornú v poradí Rusku Oľgu
Viluchinovú za sebou zanechala o 19,9 sekundy a tretiu Ukrajinku Vitu Semerenkovú o 21,7 sekundy. Slovenský biatlon sa
v histórii ZOH raduje už zo štvrtej medaily a tri z nich, dve zlaté
a jedna strieborná, patria práve Kuzminovej, ktorá ako jediná
žena v histórii obhájila na ZOH biatlonové zlato v rovnakej
disciplíne.
Jana Gereková s číslom jedna, Anastasia Kuzminová s 33kou, 70-ka patrila Paulíne Fialkovej a 77-ka Martine Chrapánovej, takto odštartovala štvorica slovenských žien na jednu
z dominantných disciplín v aréne Laura. Obsiahli takmer kompletnú listinu z 84 štartujúcimi. Dve zo štvorice si trúfali aj na
medailu, u Gerekovej to bolo možno priodvážne tvrdenie, no
obhajkyňa zlata z Vancouveru spred štyroch rokov Anastasia
Kuzminová si menší ako medailový cieľ dávať nemohla. Vyčnievala pred ňou veľká výzva, byť premiérovou ženou, ktorej
sa podarí obhájiť individuálne zlato v rovnakej disciplíne. Dôležité bolo pre ňu zvíťaziť aj nad sebou, potlačiť psychický tlak
a podať plnohodnotný výkon, na aký sa pripravovala.
Počasie sa v biatlonovom areáli zmenilo, slnko už nesvietilo, trochu sa so 4 stupňami oteplilo, vietor bol minimálny.
Ako prvá zaľahla na strelnici Jana Gereková (celková strelecká
bilancia 1-2) a početní slovenskí priaznivci v hľadisku, vrátane
hokejistov, štyrikrát za sebou obdivne vykríkli a raz sklamane
4

zahučali. Na strelnici sa veľa chýb spočiatku nerobilo, Gereková bežecky držala krok s najrýchlejšími a ak by vybielila všetky terče v ‚stojke‘
mohla si výrazne zmierniť aj manko z jedného
okruhu. Dva trestné okruhy spôsobené na prvom a treťom stojkovom terči ju výrazne zamrzeli, no nebola sama, ktorá zlyhala. Češka Soukalová v ležke netrafila tri terče a zahatala si hneď
v úvode cestu do výsledkového popredia. Ani
ďalšia favoritka Bieloruska Domračevová sa nevyhla chybe na prvom terči, po ňom si upravila
mieridlá a urobila dobre.
Anastasia Kuzminová v úvode šetrila bežecké sily a pred streľbou ležmo sa zamerala vo
vysokej nadmorskej výške na optimálnu tepovú
frekvenciu. Na stave číslo osem ani raz nezaváhala, ležku zvládla za 27 sekúnd a vytvorila si optimálnu pozíciu na medailový útok. Na medzičase
bola tretia, 5,2 sekundy za Nemkou Stehleovou
‑Sachenbacherovou. V stojke bola takisto neomylná, na medzičase už prvá s náskokom 20,3 s pred Viluchinovou, keď päť
terčov vybielila opäť za 27 sekúnd a v slovenskej výprave nastala búrka nadšenia. Kuzminová sa neodvratne rozbehla na
zostávajúcich 2,5 km v ústrety zlatej medaile. Na medzičasoch
sa pri jej mene vždy rozsvietila jednotka a vydržala v pozícii
líderky až do cieľa. Postupne Kuzminovej odbúdali najväčšie
súperky, konkurencia odpadávala, akoby si uvedomovala, že
na Nasťu jednoducho nemá. V cieli bolo zrejmé, že vydala zo
seba všetky sily, pohla len rukou nad hlavu v znamení, že to
bolo hrozne namáhavé, ale aj veľmi krásne. Olympijský šprint
sa vydaril Kuzminovej dokonale a len potvrdila, že ak čisto zastrieľa, tak si na ňu málokto môže trúfať.
Juraj Sanitra medzi novinármi

Nasťa

Nasťa sa od šťastia vznáša, zároveň však pevne stojí na
zemi. „Mal by ma niekto uštipnúť, aby som vedela, že je to realita. Dúfam, že nesnívam len nejaký sen, nechce sa mi veriť, že
som opäť zlatá. V cieli som netrpezlivo čakala, čo bude ďalej
a či ma niekto z medailového stupňa nevytlačí. Ani som sa
neprezliekla a až keď som si bola istá, tak som radosť ukazovala aj navonok. No a ten výskok na najvyšší stupienok bol
nesmierne krásny.“
Minister Glváč zablahoželal Anastasii Kuzminovej
k olympijskému zlatu
Minister obrany SR Martin Glváč
zablahoželal biatlonistke Anastasii
Kuzminovej k zisku zlatej medaily na Zimných olympijských hrách
v Soči v rýchlostných pretekoch
žien. Členka Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica
obhájila zlato spred štyroch rokov
z Vancouveru.
„Nasťa dokázala, že patrí
k svetovej špičke. Jej zlatá medaila je obrovským úspechom nielen
nášho vojenského športového
centra, ale predovšetkým celého
Slovenska. Myslím, že krajší darček k svojej 30-ke, ktorú v tomto roku oslávi, si ani nemohla
priať,“ povedal šéf rezortu obrany.
Anastasia Kuzminová je športovkyňou Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica od roku 2009. Na poslednej zimnej olympiáde vo Vancouveri získala zlatú medailu
v rýchlostných pretekoch a striebornú v stíhacích pretekoch.
Kuzminová má zlato v šprinte - reakcie osobností

Ako prvý sa nechal počuť v cieli Juraj Sanitra, strelecký
tréner Kuzminovej. „Mne sa aj snívalo o tých desiatich vybielených terčíkoch a keď som sa ráno zobudil, mal som ich neustále pred očami. O zlate som bol presvedčený vtedy, keď
Nasťa trafila ten povestný desiaty terč. V tréningu pôsobila
veľmi dobre, počas nástrelu už nadobudla istotu a perfektne sa skoncentrovala.“

„Mne sa aj snívalo o tých
desiatich vybielených terčíkoch.“
Juraj Sanitra nevedel, či od radosti plakať, alebo skákať.
„Neviem, čo s nohami, rukami. Prvoradá bola viera vo vlastné sily. V sezóne sa Nasťa neprejavovala takto dokonale,
no my sme nezúfali, len čakali, keď príde ten vytúžený deň.
Zapracoval nám naplno servis, lyže mala dokonalé a týmto zlatom vstúpila do histórie. Prvoradé je, že potešila celý
národ a aj našu výpravu tu v Soči povzbudila.“
Anastasia Kuzminová poďakovala celému Slovensku, že
jej držalo palce. „Aj tým množstvám esemesiek od všetkých,
aj detí. V sezóne som sa trápila so streľbou, to každý vie, no
skrotila som ju v rozhodujúcom momente.“

Jozef Martikán (otec a tréner päťnásobného olympijského medailistu
z OH 1996 - 2012 vo vodnom slalome
Michala Martikána): „To, čo dokázala
Anastasia v Soči, je senzácia! Fantastický výkon i výsledok. Som nadšený, že jej to vyšlo. Samozrejme,
ona bola bežecky vždy rýchla, v poslednom čase sa však trochu trápila
so streľbou. Streľba jej nešla, ako by
chcela. Teraz to všetko sadlo, tak
ako malo. Fantázia! Urobila veľký
výsledok. Konečne jej to vyšlo. Z jej
úspechu musíme mať všetci veľkú
radosť.“
Michal Martikán (päťnásobný
medailista z OH 1996 - 2012 vo vodnom slalome): „Je to skvelé, čo Anastasia v Soči dokázala. Jej výkon som
sledoval v televízii, na diaľku som
jej veľmi držal palce. Priznám sa, že
počas sezóny som jej výkony nesledoval, nemal som kedy. Z komentárov v televízii, ktoré som počul pred
Soči, som vedel, že sa jej nedarilo
v streľbe. Preto som veľmi rád, že to
Anastasii teraz tak perfektne vyšlo.
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Bežecky bola veľmi dobre pripravená, streľba jej tiež vyšla.
Predviedla ozaj vynikajúci výkon. Som rád, že tak skvele obhájila olympijské zlato, čo nie je vôbec jednoduché. Urobila nám
všetkým veľkú radosť. Gratulujem jej k tomuto veľkému úspechu
a držím palce do ďalších súťaží.“
Peter Korčok (bývalý reprezentant SR v atletike, účastník OH 2000
a 2004, predseda Slovenského atletického zväzu): „Fantastický výkon,
ktorý predviedla Anastasia v Soči,
ma veľmi potešil. Ešte dlho po skončení jej súťaže som bol nadšený z toho, čo dokázala v Soči. Z jej strany
to boli výborne zvládnuté preteky,
bezchybný bežecký i strelecký výkon. Obdivuhodný výsledok, fantázia! Veľmi sa mi páčila aj kulisa
týchto pretekov. Povzbudzovali ju
slovenskí diváci, fandili jej aj mnohí domáci priaznivci. Sú to
veľmi príjemné zážitky, keď vidíte slovenského reprezentanta
podať takýto obdivuhodný výkon. Veľmi sa z toho teším. Nasťa
nám všetkým urobila veľkú radosť.“
Veronika Velez‑Zuzulová (reprezentantka SR v zjazdovom lyžovaní):
„Nikto si zlatú medailu nezaslúžil
viac ako ona. Je úžasný, skromný
človek. Pokora je u nej na prvom
mieste!“
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Daniel Kuzmin cítil nervozitu
aj za manželku Anastasiu
Blažený úsmev takmer od ucha k uchu zdobil tvár životného partnera úspešnej obhajkyne olympijského zlata v šprinte
biatlonistiek Daniela Kuzmina. Bez prestávky prijímal gratulácie - osobné, telefonické aj prostredníctvom esemesiek k výbornému výsledku Anastasie Kuzminovej. Stále situáciu
nevnímal tak, že je manžel už dvojnásobnej olympijskej víťazky. „Budem to tak cítiť, až keď bude mať medailu na krku. Je
to veľká vec, pretože sa stala prvou v histórii olympijského
biatlonu, ktorá na dvoch ZOH získala v rovnakej individuálnej disciplíne zlato,“ zneli prvé slová 35-ročného rodáka
z ruského mesta Petropavlovsk‑Kamčatskij. Vzápätí prezradil
aj svoje pocity pred pretekmi: „Pre mňa to boli dva dni obrovského stresu. Možno som ho zobral od všetkých okolo. Keď
sme dnes skúšali lyže, tak som si myslel, že na ťažkej trati to
budú neuveriteľne náročné preteky. Napokon to všetko vyšlo tak, ako malo.“
Na prvý pohľad absolvovala Anastasia Kuzminová nedeľňajšie preteky s ľahkosťou, no podľa jej manžela bol opak
pravdou. Na štart sa 29-ročná biatlonistka postavila s úsmevom a vyžaroval z nej neuveriteľný pokoj. „Podľa mňa bola
tiež v strese, len to nedávala najavo. Základom jej víťazstva
boli dve nuly na strelnici, ale aj výborný beh,“ pokračoval
Daniel Kuzmin.

Rodáčke z Ťumeňa žijúcej v Banskej Bystrici sa podarilo
v areáli Laura zúročiť prípravu, ktorú jej realizačný tím ladil práve smerom k ZOH. „Všetko vyšlo tak, ako sme si naplánovali.
Radšej skončiť na Svetových pohároch ôsmy, desiaty, dvanásty, dvadsiatyprvý alebo aj posledný, ale v tej správnej
chvíli vybojovať víťazstvo,“ priznal Kuzminovej manžel a tréner v jednej osobe, z ktorého už nervozita čiastočne opadla, no
úplne neodišla. Zaujímavosťou je, že Kuzminovej sa podarilo
obhájiť olympijské zlato v biatlonovom šprinte v rodnej krajine oboch manželov - Rusku. „Doma sme teraz na Slovensku.
Dnes ukázala, že na to stále má a nespravila chybu, keď odišla
reprezentovať Slovensko a žiť na Slovensko. Bola to správna
voľba,“ doplnil Daniel Kuzmin, podľa ktorého je Anastasia výnimočná. „To je jasné. Podľa mňa je len veľmi málo športovcov
na svete, ktorí sa dokážu na vrcholné podujatia skoncentrovať tak ako ona. V minulosti jej síce niektoré štarty nevyšli,
ale chvalabohu to teraz dobre dopadlo. V každej krajine je to
tak, že od úspešného športovca sa na každej ďalšej olympiáde čaká medaila. A ani teraz to nebolo iné,“ pokračoval.
Anastasii Kuzminovej sa po zisku dvoch medailí vo Vancouveri 2010 s blížiacim sa koncom ZOH stále viac a viac cnelo za
Slovenskom a jej vtedy trojročným synom Jelisejom, z ktorého
je v súčasnosti školák. „Stále to berie rovnako ako vtedy. Vždy jej
veľmi chýba,“ uzavrel spokojný manžel úspešnej športovkyne
Daniel Kuzmin.

„Spokojný Sanitra o svojej zverenke:
„Nasťa splnila cieľ“
Slovenský biatlon má po Soči na konte už štyri cenné kovy,
pričom tri - dve zlaté a jedna strieborná medaila - patria práve
Kuzminovej. „Nasťa splnila svoj cieľ, na ktorý sme sa štyri roky
pripravovali a ktorý sme chceli dosiahnuť. Zlatá olympijská
medaila je bonusom za tvrdú prácu, ktorú odviedla v príprave,“ pochválil ju tréner.
Kuzminová pritom nemusela v stredisku na pobreží Čierneho mora skončiť iba s jednou medailou. Blízko k pódiu mala aj
v stíhacích pretekoch. „Samozrejme, že aj po šprinte sme mali
vysoké ambície a mali sme blízko aj k druhej medaile. Stíhačka nám však nevyšla. Myslím si, že sme ju trošku pretaktizovali a preto z toho bolo nakoniec šieste miesto. Aj to je však
veľmi pekné umiestnenie,“ pokračoval Sanitra, ktorý videl jedinú čiernu škvrnu na výkone svojej zverenky v pretekoch s hromadným štartom.
„Aj v individuálne na 15 km mala Nasťa veľkú šancu zabojovať o medailu, no v poslednej streľbe o ňu prišla. Ale aj
tento výkon môžem hodnotiť ako pozitívny. Myslím si, že jej
nevyšli iba preteky s hromadným štartom, v ktorých veľmi zle
strieľala.“ Dvojnásobná olympijská víťazka mala už vtedy zdravotné problémy, no napriek chorobe so zápalom dýchacích
ciest sa postavila aj na štart štafetového mixu. „Tu musím jej
výkon vysoko vyzdvihnúť, výraznou mierou sa pričinila o to,
že Slovensko nakoniec získalo pekné piate miesto.“ Slováci
pôvodne obsadili šiestu priečku, no o jednu vyššie ich posunula diskvalifikácia nemeckého tímu po pozitívnom dopingovom
teste Evi Sachenbacherovej‑Stehleovej.

Tréner a manžel Daniel Kuzmin

Sanitra bol spokojný aj s ostatnými stránkami XXII. zimných
hier v Soči. „Celkovo ma olympiáda veľmi prekvapila, či už organizáciou, prostredím, klímou. Podľa mňa bola jedna z najlepších, aké som zažil, a to som ich absolvoval už päť. Z tohto
pohľadu môžeme odchádzať veľmi spokojní,“ dodal.
foto: archív VŠC a Ľubomír Souček
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Žampa,
šampión
druhých kôl
MS a ZOH
Adam Žampa:
„Frajerka kázala - buď šiesty!“

„Áno, pamätám si to, povedal som, že je to dobré. Ale tak ma
boleli nohy, bol to ťažký slalom, ale ešte som sa zmohol na
to, aby som vyskočil.“
Soči/Červená Poľana 23. februára (SITA) - Slovensko má
majstra sveta a olympijského víťaza druhého kola slalomu.
Adam Žampa (na snímke) sa nad Červenou Poľanou pri Soči už
predtým stal aj najrýchlejším mužom v superkombinačnom
slalome, pravda, to v značne redukovanej konkurencii. Zato
však po 5. mieste v celej súťaži alpskej všestrannosti pridal fantastické 6. miesto v špeciálnom slalome. Na záver zjazdárskych
zápolení vrcholiacej zimnej olympiády.
Za kolá sa síce medaily nedávajú, ale mať najrýchlejšiu jazdu v brutálnej konkurencii hustých bránok, to nie je len tak.
A 23-ročný slovenský lyžiar dokázal, že jeho husársky kúsok
spred roka v Schladmingu nebola náhoda. Vtedy na MS zdolal
v 2. kole aj famózneho Rakúšana Marcela Hirschera a teraz i jeho krajana Maria Matta. Muža, ktorý po už dávnejších dvoch
tituloch majstra sveta teraz dobyl aj olympijské zlato. Obe
hviezdy slalomárskeho neba nedokázali byť v 2. kole rýchlejšie ako Žampa.

„Keby mi niekto povedal pred
olympiádou, že budem
piaty v superkombinácii
a šiesty v slalome,
tak mu, samozrejme, neuverím.“
„Je to neuveriteľný pocit. Keby mi niekto povedal pred
olympiádou, že budem piaty v superkombinácii a šiesty
v slalome, tak mu, samozrejme, neuverím. A veľmi si cením,
že som vyhral druhé kolo. Je to ako zo sna a je to niečo, pre
čo sa oplatí drieť,“ vyznal sa. V cieli do kamery dvakrát zahučal:
8

V 1. kole Adam Žampa s číslom 30 zašiel 26. najrýchlejší
čas, keď za vedúcim Mattom zaostal 2,64 s. V druhom kole mal
výhodnú štartovú pozíciu číslo 5 a na chvíľu vedúceho Brita Davida Rydinga predstihol rozdielom dvoch kategórií, o 1,89 s.

„Keď som mal v cieli tento náskok,
nebol som si istý,
či ten prvý neurobil chybu.“
„Keď som mal v cieli tento náskok, nebol som si istý, či
ten prvý neurobil chybu, alebo či som išiel vážne tak dobre,“ referoval. Slovenského borca plietlo aj to, že prví pretekári
na štarte vypadli. Takže si musel počkať na ďalších. A nebol
sám pri objavovaní kritérií svojej jazdy i tušení štatistických
súvislostí.
„Chcel som byť do pätnástky, potom som začal túžiť po
desiatke a frajerka mi povedala - skonči šiesty! Skonči šiesty, lebo šestka je moje obľúbené číslo. Tak som skončil šiesty.
A po prvom kole ma riadne nakopla, lebo sa jej to málilo,
že všetci budú vravieť, načo sem prišla. Ja jej, že ešte nie je
koniec a ona že dobre, ale ak nebudeš do desať a nevyhráš
druhé kolo, tak je to nanič.“
Alpské lyžovanie je v hierarchii zimných olympijských
športov na najvyšších priečkach. Víťazstvá a úspechy letia do
sveta, do toho slovenského letelo už piate miesto v superkombinácii. Ale Adamovi sa to málilo: „Určite boli doma ohlasy,
ale predsa, superkombinácia, ak nie je medaila, nikoho veľmi netrápi. Ale šieste miesto v slalome, to je oveľa viac. A tak
to vnímam aj ja.“

Už len preto, že prvá pätnástka na ZOH dostáva aj body
do štartovej listiny Svetového pohára. Už vlani na MS sa Adam
Žampa akurát zmestil do pätnástky bodujúcich v poradí WCSL,
vtedy si polepšil o 16 bodov a postúpil na 37. pozíciu. Teraz získal 40 a už je na 27. pozícii, čo znamená, že sa približuje k výhodnejším štartovým číslam.
Otec a tréner Adama Žampu: „Paráda. Fantázia.“
Po úspešných vystúpeniach svojho syna a zverenca Adama na XXII. zimných olympijských hrách v Soči žiaril Tomáš
Žampa nadšením. Jeho potomok totiž pri svojej premiérovej
účasti pod piatimi kruhmi dosiahol výborné výsledky - po piatom mieste v superkombinácii skončil v jednej z najsledovanejších disciplín - slalome mužov na 6. pozícii. K tomu zajazdil
druhé kolo absolútne najrýchlejšie zo všetkých pretekárov.

„Adam síce nemá medailu, ale je
dvojnásobný olympijský víťaz.“
„Byť na olympiáde piaty a šiesty - to je paráda. Čo k tomu dodať, fantázia. Adam síce nemá
medailu, ale je dvojnásobný
olympijský víťaz. Zatiaľ
len v druhých kolách, ale
máme čo robiť najbližšie štyri roky, aby sme
to zlepšili,“ povedal
v priestore cieľa Tomáš
Žampa a pokračoval:
„Po minuloročných MS
sme mali latku nastavenú veľmi vysoko.
Aj preto som mal
strach, aby sa nám
podarilo zopako
‑vať
výsledok.
Adamovi sa to však
podarilo ešte preskočiť. Musíme naďalej tvrdo pracovať, aby sme aj
v ďalších rokoch
kráčali nahor.“
Adamovi
Žampovi sa
v alpskom
olympijskom stredisku Roza
Chutor nad
Če r ve n o u
Poľanou
naplno
podarilo
využiť 26.
pozíciu
z prvej
jazdy, na
základe

ktorej štartoval v druhej časti ako piaty v poradí. Na trati, ktorú
postavil chorvátsky tréner Ante Kostelič, otec Ivicu, s ktorým
Žampovci trénovali, nemal slovenský reprezentant konkurenciu. „Dnes trať veľmi rozhodovala. Prvé kolo bolo postavené
pre Ligetyho, ktorý tam mal niekoľko obrátkových oblúkov
či zmien rytmu, to on má rád. Adamova jazda možno vyzerala opatrná, ale trať už bola skutočne rozbitá. V druhom
sa pustil veľmi rýchlo a zopakoval to, čo predviedol v superkombinácii. Ukázali sme, že to medzi špičkou vieme zajazdiť aj v slalome. Je to fantázia. No nesmieme zaspať na
vavrínoch a snáď nám pomôže ešte niekto, federácia, štát,“
skonštatoval otec a tréner úspešného mladíka.
Tomáš Žampa tiež prezradil, že cestou na svah pred druhým kolom obaja, on aj jeho úspešný syn, akoby cítili blížiaci
sa úspech. „Šli sme spolu hore sedačkou a obaja sme boli ticho, obaja sme niečo tušili. Adam zavrel oči a premietal si
trať. Ja som na oblohe zbadal jednu jedinú hviezdu a bolo
mi jasné: „Sme tu, sme pod touto hviezdou a máme anjelov
okolo seba.“
V rozhovore s prezidentom Slovenska Ivanom Gašparovičom

Žampovci: otec Tomáš, Adam, mama Slávka, Andreas

foto: archív a Ľubomír Souček
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Kuzminová
v stíhačke
šiesta
Soči 11. február (SITA) - Slovenka Anastasia Kuzminová dobehla na šiestej pozícii a nerozšírila svoju zbierku dvoch zlatých
a jednej striebornej medaily z olympijského zimného sviatku
športovcov.
„Veľmi som sa snažila, prepáčte mi to. Nešlo to podľa plánu.
Dva trestné okruhy sú priveľa. Lyže boli výborne pripravené,
cítila som sa dobre, ale podmienky na trati mi veľmi nevyhovovali. Nehľadám výhovorky, no oteplilo sa, trať bola rozbitá.
Keďže v porovnaní s ostatnými pretekárkami som vyššia a ťažšia, zabárala som sa viac do snehu, kým ostatné šli ľahšie. Mám
ešte dva pokusy, pevne verím, že ľudia mi budú držať palce,“
uviedla v prvej reakcii Kuzminová.
Kuzminová doplatila na dve chyby na strelnici, po ktorých
museli v jej podaní nasledovať dve trestné kolá. Mrzieť ju môže
najmä chybný výstrel pri poslednej streleckej položke v stoji, keď
z medailovej pozície klesla na 7. miesto. Záverečným šprintom do
cieľa svoje umiestnenie o jednu priečku zlepšila. Druhá slovenská reprezentantka Janka Gereková skončila na 35. mieste, keď
musela na štyri trestné okruhy, a celkovo zaostala za víťazkou
o takmer tri a pol minúty. „Posun vo výsledkovej listine v porovnaní s rýchlostnými pretekmi to síce je, ale so štyrmi trestnými
okruhmi sa nedalo príliš zlepšiť. Nie som veľmi spokojná. Na
prvú ‚ležku‘ som prišla rozhodená, druhá a tretia boli super,“
uviedla Gereková.
Kuzminová vyštartovala na štart olympijských stíhacích
pretekov s luxusným 20-sekundovým náskokom pred Ruskou Oľgou Viluchinovou. Prvú streľbu v ľahu zvládla slovenská
reprezentantka bezchybne, ale Viluchinová sa jej priblížila na
8 sekúnd a dopredu sa výrazne posunula po šprinte deviata favoritka z Bieloruska Daria Domračevová. Druhá streľba
v ľahu znamenala prvý minutý terčík v podaní Kuzminovej,
zároveň prvé trestné kolo a pád z prvej na štvrtú priečku s odstupom 23,6 s za čoraz suverénnejšou Domračevovou. Bieloruská
reprezentantka odstrieľala bez minutého terča aj prvú streľbu
v stoji a ešte zvýšila svoj náskok na čele.
Tretiu streleckú položku bezchybne zvládla aj Kuzminová a posunula sa z tretej na druhú pozíciu pred Francúzku
Anais Bescondovú. Potom však prišla druhá streľba postojačky a v jej rámci nešťastný predposledný 19. terčík, ktorý
Kuzminová v meniacom sa vetre nesklopila. Ak by sa jej to podarilo, medaila by jej zrejme neušla. Takto musela na trestné kolo a dostalo sa pred ňu päť pretekárok. V samom závere
sa potom posunula ešte na 6. miesto, ale vyššie to už nevytiahla. V závere mala veľa síl Nórka Tora Bergerová a napokon
si dobehla po striebro za suverénkou Domračevovou.
Z prvej osmičky celkového poradia stíhačky iba Kuzminová
mala viac ako jednu chybu na strelnici. „O medailu sme neprišli na strelnici, ale na trati. Poďakoval som sa jej, odviedla
maximum, predviedla, čoho bola schopná. Prejavila sa
u nej únava po dvoch náročných dňoch. Na trati neboli
optimálne podmienky, predsa Nasťa mala so svojou hmotnos‑
ťou a výškou hendikep,“ uviedol Kuzminovej tréner Juraj Sanitra.
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foto: archív a Ján Miškovič

Výprava Slovenska

Anastasia Kuzminová, riaditeľ VŠC Dukla Róbert Kurčík, Matej Kazár,
Jana Gereková, Pavol Hurajt

Slováci sa posunuli v mixštafetách na 5. miesto
Červená Poľana 19. február (SITA) - Slovenské kvarteto
v zložení Janka Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt, Matej Kazár obsadilo 6. miesto s odstupom 1:47,7 min za
víťaznými Nórmi.
Slováci ukončili súťaž s desiatimi chybami na strelnici, ale
všetky dobíjané náboje premenili na úspešné výstrely a nemuseli na trestné kolo.
Slovenskú štafetu rozbehla Janka Gereková, ktorá musela
na oboch streleckých položkách dovedna päťkrát dobíjať,
ale trestné kolo neabsolvovala a odovzdávala na 10. mieste
Anastasii Kuzminovej. Dvojnásobne zlatá olympionička zo
šprintu Kuzminová na druhom 6 km dlhom úseku v streľbe
v ľahu dvakrát dobíjala, ale „stojku“ zvládla rýchlo a bezchybne a odovzdala Pavlovi Hurajtovi s minútovým odstupom na
5. mieste. Najskúsenejší zo slovenskej štvorice Hurajt na strelnici potvrdil znamenitú formu len spolovice. Úvodnú „ležku“
absolvoval bez chybného výstrelu, v stoji síce dvakrát zaváhal,
ale s dobíjanými nábojmi už trafil terč a bez trestného kola posunul po streľbe Slovákov na skvelé 4. miesto za trojicu Nórsko,
Česko a Taliansko. Napokon Hurajt odovzdával Kazárovi na
5. mieste s odstupom 1:57,3 za lídrami z Nórska. Najúspešnejší
slovenský biatlonista medzi mužmi v Soči Kazár len raz musel
dobíjať na strelnici a napokon v záverečnom finiši o 5. miesto
tesne podľahol Rusovi Antonovi Šipulinovi.
„S tou streľbou sa to so mnou vlečie. Dnes som spokojná
s behom. Čo som stratila na strelnici, som vykompenzovala
bežecky,“ povedala Janka Gereková. „Trochu ma mrzí tá streľba v ľahu, ktorá mi trvala s dvoma chybnými výstrelmi trochu
dlhšie, ale so ‚stojkou‘ som spokojná. Všetci dnes podávame
heroický výkon, nielen ja. Nie som zdravotne v poriadku,
dusí ma kašeľ, ale to je po pretekoch normálne,“ podotkla
Anastasia Kuzminová.

Pavol Hurajt ju doplnil: „Škoda, že tesne pred cieľom
Matej Kazár nepredbehol aj Šipulina, chýbali mu centimetre.
Čiže z našej strany tam bola v závere aj trochu smola. Naše
umiestnenie ovplyvnil aj Kazárov pád, škoda i tých pár dobíjaní. Aj tak to bol dnes z našej strany slušný výkon po bežeckej
aj streleckej stránke. Janka a Nasťa potvrdili, že sú veľmi dobré
pretekárky. Robili sme, čo sme mohli, dali sme do toho všetko.
Fourcade po stojke zvoľnil, ale to je už jeho problém,“ uviedol
Hurajt.
Matej Kazár po prejazde cieľom povedal: „Išli mi výborne
lyže. Keď som v zjazde dobehol Martina Fourcada, bol aj
nahnevaný. Škoda, že sa v závere Šipulin v kopci za mnou vyviezol a potom ma aj predbehol. Šieste miesto je však krásne.“
Výsledky - biatlon:
Miešané štafety 2x6 + 2,7,5 km: 1. Nórsko (Tora Bergerová, Tiril Eckhoffová, Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen)
1:09:17,0 h (0 trestných okruhov + 2 dobíjania), 2. Česko
(Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej
Moravec) +32,6 (0+7), 3. Taliansko (Dorothea Wiererová, Karin
Oberhoferová, Dominik Windisch, Lukas Hofer) +58,2 (0+6),
4. Nemecko +1:41,3, 5. Rusko +1:47,4, 6. Slovensko (Janka
Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt, Matej Kazár)
+1:47,7 (0+10).
Slovenská miešaná štafeta biatlonistov Jana Gereková,
Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár sa posunula v celkovom hodnotení olympijských pretekov v Soči na
5. miesto. Slováci dobehli v stredu v komplexe Laura do cieľa na
6. priečke, ale keďže Nemka Evi Sachenbacherová‑Stehleová
dopovala, Medzinárodný olympijský výbor diskvalifikoval jej
tím a odobral mu 4. pozíciu.

SOČI & DUKLA VO VÝSLEDKOCH
1. miesto
5. miesto
5. miesto
6. miesto
6. miesto
14. miesto
12. miesto
15. miesto
19. miesto
19. miesto
22. miesto
23. miesto
24. miesto
25. miesto
27. miesto
27. miesto
28. miesto
28. miesto
35. miesto
37. miesto
43. miesto
50. miesto
52. miesto
52. miesto
58. miesto
59. miesto
62. miesto
68. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ
Adam
ŽAMPA
GEREKOVÁ, KUZMINOVÁ, HURAJT, KAZÁR
Anastasia KUZMINOVÁ
Adam
ŽAMPA
GEREKOVÁ, CHRAPANOVÁ
HURAJT, MATIAŠKO, KAZÁR
Matej
KAZÁR
Matej
KAZÁR
Petra
VLHOVÁ
Adam
ŽAMPA
Matej
KAZÁR
Petra
VLHOVÁ
JAGNEŠÁK, NÁROVEC, KOŽIENKA
Anastasia KUZMINOVÁ
Anastasia KUZMINOVÁ
Adam
ŽAMPA
Pavol
HURAJT
Jana
GEREKOVÁ
Matej
KAZÁR
Jana
GEREKOVÁ
Jana
GEREKOVÁ
Pavol
HURAJT
Pavol
HURAJT
Miroslav
MATIAŠKO
Martina
CHRAPANOVÁ
Martina
CHRAPANOVÁ
Martin
OTČENÁŠ

biatlon, rýchlostné preteky
lyžovanie, superkombinácia
biatlon, mixštafeta
biatlon, stíhacie preteky
lyžovanie, slalom
biatlon, štafeta
biatlon, štafeta
biatlon, hromadný štart
biatlon, vytrvalostné preteky
lyžovanie, slalom
lyžovanie, obrovský slalom
biatlon, stíhacie preteky
lyžovanie, obrovský slalom
štvorboby
biatlon, hromadný štart
biatlon, vytrvalostné preteky
lyžovanie, Super G
biatlon, vytrvalostné preteky
biatlon, stíhacie preteky
biatlon, rýchlostné preteky
biatlon, rýchlostné preteky
biatlon, vytrvalostné preteky
biatlon, rýchlostné preteky
biatlon, stíhacie preteky
biatlon, vytrvalostné preteky
biatlon, vytrvalostné preteky
biatlon, rýchlostné preteky
biatlon, rýchlostné preteky
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Vitaj doma, Nasťa!

BANSKÁ BYSTRICA 26. februára – Nesmelé slniečko, ktoré
sa nad Banskou Bystricou celý deň predieralo, pred sedemnástou hodinou poslušne zapadlo. Momentálne nemalo nárok. V centre Slovenska totiž hrial športových fanúšikov, ale aj
tých najobyčajnejších ľudí Nastin úsmev. A jej zlato na krku zo
Soči. Už dvojnásobná zlatá olympijská medailistka v biatlone
Anastasia Kuzminová, rovnako ako pred štyrmi rokmi po zimnej olympiáde vo Vancouvri, sa prišla o radosť podeliť s obyvateľmi svojho mesta.
HURAJT S BIČOM, ŽAMPOV KOMPLIMENT
O „predohru“ emotívneho stretnutia zlatej Naste s hrdými
spoluobčanmi sa postarali ďalší slovenskí olympionici zo Soči, ktorí reprezentujú VŠC DUKLA Banská Bystrica. Moderátor
slávnosti Adam Lehocký vyzvŕtal otázkami viacerých z nich.
12
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Ako prvý sa mu na mušku dostal biatlonista Matej Kazár.
Ten si pri finiši miešanej štafety Slovenska, ktorá získala
skvelú piatu priečku, zlomil
obľúbenú pažbu na puške.
Bola to preňho teda najdrahšia olympiáda. „Už sa pracuje
na tom, aby som mal novú
a stihol s ňou ďalšie preteky
Svetového pohára. V Nemecku by takáto pažba vyrobená na mieru stála 1800 €,
objednal som si ju v Česku za
600 €,“ nakoniec vyšiel s farbou von, aj keď sa spočiatku
zdráhal. Pred štyrmi rokmi sa
na banskobystrickom námestí hrdil v Nastinej spoločnosti
aj vtedy bronzový biatlonista
Pavol Hurajt. Teraz si fantastickú atmosféru a privítanie vychutnával už s vedomím, že sa
s reprezentačnou kariérou
rozlúčil práve v Soči. Prezident Slovenského zväzu
biatlonu Ján Hyža mu na pamiatku odovzdal bič. Aby ho
spolu s manželkou hnal pri
podnikaní v jeho kolibe v Tatranskej Štrbe. „Pavol chcel
končiť už pred dvoma rokmi. Vtedy sme ho hnali, aby
pokračoval,“ vysvetlil ďalší
motív nezvyčajného darčeka
Hyža. A pre Hurajta bola veľká
odmena za to, čo urobil pre
reprezentáciu
Slovenska
a biatlon, aj dlhánske „Ďa
‑kuje‑me“ z hrdiel plného námestia, na ktoré si našlo cestu,
podobne ako vlani v auguste
pri vítaní hokejistu Chicaga Blackhawks Michala Handzuša so
Stanleyho pohárom, odhadom šesť‑sedem tisícoviek ľudí. Obrovský potlesk si vyslúžil i ďalší člen DUKLY lyžiar Adam Žampa,
ktorý si v Soči vyjazdil krásne piate miesto v superkombinácii
a šieste v slalome. „Je to neuveriteľné, koľko ľudí sem prišlo.
Nasťa je tu právom doma!“ vystrúhal jej ďalší kompliment.
POKLONA A VZDUŠNÉ BOZKY
Pravda, to už minúty rýchlo plynuli k pol šiestej večer.
Atmosféra v srdci centra gradovala. V tom najlepšom priviezlo
z olympiády dvojnásobne zlatú Banskobystričanku špeciálne
auto, z ktorého Nasťa dojato vnímala úprimnú radosť a hrdosť všetkých ľudí, podávala im ruky. Keď vystúpila na pódium, viackrát sa poklonila a držiac si svojho šesťapolročného
synčeka Jeliseja rozdávala vzdušné bozky. „Je to úžasné.

Príchod Kuzminovej na námestie

Tie všetky ruky, ktorých som sa dotýkala a oči, do ktorých
som sa pozerala, rozbúchalo sa mi srdce,“ vrúcne opísala svoju slimačiu cestu po námestí. Banskobystričanom opätovala
komplimenty, že sú otvorení, srdeční a naozajstní. Keď jej tisíce
hlasiviek kričali, že práve ona je najlepšia, milo odvetila:
„Každý z nás je najlepší, pretože každý je jedinečný.“ Z dobrej
a vtipnej nálady ju nevyviedla ani pripomienka, že pred štyrmi rokmi prišla domov do Banskej Bystrice na krku s dvoma
medailami – okrem zlatej aj so striebornou. „Dve medaily sú
väčšia záťaž na krku, teraz som už staršia, záťaž by mala byť
pre mňa menšia,“ povedala. To už k nej a k synovi Jelisejovi,
ktorého v porovnaní spred štyroch rokov už vyrasteného nemohla čičíkať na rukách a ktorý je jej najväčšie víťazstvo v živote, podišli manžel a tréner Daniel Kuzmin a strelecký tréner
Juraj Sanitra. „Pred štyrmi rokmi som tu na pódiu mal trému,
ale teraz mám ešte väčšiu,“ vravel Sanitra. Manžel Daniel zase
spomínal na bezsenné noci. „Tri dni pred a dva dni po zlatých
pretekoch som nemohol spať, takže sa mi nič nesnívalo. Konečne už môžem a je to prekrásne snívanie, spojené už s realitou,“ vyznal sa.

Tím Kuzminovej

Dar primátora Gogolu – kroj pre Nasťu

KROJ, HOKEJOVÝ DRES I KORUNA
Anastasia prijímala nielen ovácie, ale aj dary. Z rúk primátora mesta Petra Gogolu dostala ručne vyšívaný ľudový kroj zo
stredného Slovenska. „Sme hrdí, že Banskú Bystricu znova zapísala do športovej mapy sveta,“ gratuloval jej primátor. Korunu pre kráľovnú jej nasadil na hlavu prezident biatlonového
zväzu Ján Hyža. „Nasťa je výnimočná športovkyňa a človek.
Skvelý a nenapodobiteľný vzor pre celú našu mládež a nielen
pre ňu,“ zdôraznil Hyža. Verejne jej asi tisíci raz ďakoval aj riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Róbert Kurčík, pod pódiom jej
tlieskal minister obrany Martin Glváč, ktorý sa predtým stretol
osobne so športovcami DUKLY. Dostala i hokejový reprezentačný dres s číslom jeden a s menom Nasťa. „Hokejisti mi držali tuho palce celú súťaž, veľmi som im za to vďačná. Vložili do
povzbudzovania nesmierne veľa síl a na ľade už nevládali. Ale
nehnevajte sa na nich,“ zobrala s vtipom na seba vinu z hokejového sklamania. Nemalú zásluhu na tom, že rodáčka z Ruska
robí radosť celému nášmu športu, má aj viceprezident IBU
Ivor Lehoťan. „Sama chcela reprezentovať Slovensko. Som

šťastný, že Nasťa píše svoj zlatý príbeh už na druhej olympiáde a ten príbeh ešte nie je dopísaný,“ sľuboval z pódia nielen
všetkým Banskobystričanom náš redakčný kolega. Takže dovidenia o štyri roky na banskobystrickom Námestí SNP!
Pavol KUBIŠ
foto: Vlado Veverka, Ján Miškovič
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Bojovala –

nechcela skončiť ôsma
Spala 10. marec
Štyri štarty na halových MS, štyrikrát postup
do finále! Bilancia, akou sa
nemôže pochváliť nijaká
trojskokanka na svete. Iba slovenská rekordérka Dana Velďáková. V Sopote sa s prehľadom kvalifikovala zo štvrtej priečky do 8-členného finále. „Nevidím dôvod, aby to nedopadlo
dobre. Danke sa v príprave darilo, konečne sa skamarátila
aj s technikou,“ šíril okolo seba optimizmus Velďákovej kouč
Radoslav Dubovský v predvečer kvalifikácie. Slovenská rekordérka trénerovu prognózu naplnila do bodky. Po ďalekom
skoku v prvej sérii, no prešľapovom, doletela v druhej na métu 14,10 m. Dvadsaťcentimetrové zlepšenie tohtosezónneho
maxima! Po dopade do doskočiska si spokojne odfúkla, a keď
sa na ukazovateli objavil výkon, na znak spokojnosti zaťala ruku v päsť. Nečudo, prvý raz od 1. júna, keď na Diamantovej lige v New Yorku skočila 14,31 m, prekonala znova štrnástku. Po
279 dňoch! „Zle som sa vyspala a navyše od rána ma príšerne
boleli nohy. Mala som pocit, že sa vôbec nerozbehnem. Asi
však už na mňa liezla forma, na ktorú som veru čakala dosť
dlho,“ prekypovala Danka dobrou náladou. Tri kvalifikačné
skoky zhodnotila nasledovne: „Prvý dobrý, ale s prešľapom,
druhý mi, našťastie, vyšiel a tretí som pokazila. Aj tak by bol
len tesne pod štrnásť.“ Hoci si výrazne zlepšila sezónne maximum, ešte stále cíti drobnú rezervu. „Išla som naplno, ale bola som trochu v predklone a som nezatiahla, ako som mala,“
pomenovala Velďáková chybičky v 14-metrovom pokuse.

„Kvalifikácia je najmä
o dobrých nervoch, nie o technike
alebo o tom, čo ste natrénovali.“
Kvalifikácia nemala vysokú úroveň. Iba 2 z 11 trojskokaniek splnili limit 14,30, do 8-členného finále postúpila aj Číňanka Jen‑Mej Li výkonom len 13,76 m. „Kvalifikácia je najmä o dobrých nervoch, nie o technike alebo o tom, čo ste
natrénovali. Komu nervy zlyhajú a neskoncentruje sa na súťaž, nemá šancu. Treba sa dostať do osmičky, to je kľúčové.“
Danka sa po kvalifikácii išla vyklusať a strečingom pouvoľňovať svaly. Ďalší deň bude pre ňu už len čakaním na večerné finále. Jej štrnáste na vrcholnom seniorskom šampionáte. „Dúfam, že sa vyspím lepšie ako pred kvalifikáciou. Budem sa
snažiť, znova chcem skočiť minimálne 14 metrov. Zabojujem
o prvú šestku, ale vzhľadom na zle vyvíjajúcu sa sezónu som
spokojná už aj s postupom do finále,“ zdôraznila bronzová
medailistka z halových ME 2009 a 2011.
Trojskokanské finále Dane Velďákovej nevyšlo tak, ako dúfala. Séria x – x – 13,63 – 12,23 – x – 13,75 hovorí za všetko. Aj
preto skončila ôsma, takisto ako v Istanbule 2012 i v Moskve 2006.
Už po prvom pokuse len pokrčila ramenami, na tvári sa jej
objavila grimasa naznačujúca, že sobota nebude jej deň.
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Jana Velďáková

„Pravdupovediac, tušila som, že to asi nebude prechádzka ružovým sadom,“ priznala naša rekordérka. Po toľkých rokoch vo vrcholovej atletike už dokáže vycítiť, či sa jej
bude dariť, alebo nie: „Často sa však snažím nepríjemný
pocit zmeniť, i keď nie vždy sa mi to podarí.“ Hoci v Sopote
mala po prvej polovici súťaže na konte len biednych 13,63 m,
aj teraz ešte verila v zázračný obrat. „V žiadnom prípade som
sa nechcela vzdať dopredu. Aj tréner Dubovský ma neustále
povzbudzoval, že to bude dobré. Nemala som dôvod neveriť mu, veď s prešľapmi i nedošľapmi to boli 14-metrové pokusy. Bohužiaľ, poriadne som netrafila ani jeden. Bojovala
som však až do konca, nechcela som skončiť ôsma. Burcovala som sa, že aspoň jednu súperku preskočím.“ Na to však
potrebovala minimálne rovných 14 m. Na vytúženú šiestu
priečku, o ktorej snívala pred finále, by však Danke nestačilo
ani 14,10 z kvalifikácie. Vysvedčenie za sopotské vystúpenie –
zvlášť za kvalifikáciu a zvlášť za finále – si však odmietla vystaviť. „Nie, nebudem sa známkovať. V oboch prípadoch som sa
snažila zo všetkých síl. Kvalifikácia je iná ako finále, je viac
o pevných nervoch. Napriek tomu mi vyšla lepšie. Vo finále
som, žiaľ, ani raz netrafila poriadne odraz a dostávala som
sa aj do záklonu.“ O 10 minút staršia z dvojičiek Velďákových
sa v piatok posťažovala, že v noci pred kvalifikáciou sa poriadne nevyspala: „Aj teraz to bolo rovnaké, každú chvíľu som sa
budila.“
Gabriel Bogdányi

foto: archív

Majsterka sveta Vlhová

verila, že Švédka to nezvládne
Jasná 28. február (SITA) Keď si v decembri na tréningu
v Taliansku slovenská zjazdárka
Petra Vlhová poranila rameno,
hlavou jej prebehli aj myšlienky o predčasnom konci sezóny.
Zaťala však zuby a do mesiaca bola späť na súťažných svahoch.
O necelé tri mesiace neskôr sa doma v Jasnej teší z titulu juniorskej majsterky sveta. Pre 18-ročnú Liptáčku (nar. 13. 6. 1995)
je to druhá medaila z najväčšieho lyžiarskeho sviatku juniorov.
Pred dvoma rokmi v talianskom Roccarase skončila v slalome na 3. mieste. Vlani v kanadskom Mont St. Anne jej medaila ušla o kúsok - skončila štvrtá.
„Každý okolo mňa mi hovoril, že tú medailu musím dať. Najmä po prvom
kole, keď som bola tretia. Na
psychiku to nebolo bohviečo. Snažila som
sa to nevnímať a sústredila som sa len na
moju jazdu. Vyšlo mi to
a teraz som veľmi šťastná,“ komentovala Vlhová v cieli.
Majstrovské slalomové preteky pod Chopkom rozbehla
najlepšia slovenská juniorka na lyžiach solídne. V 1. kole dosiahla s číslom 4 tretí najPetra Vlhová na stupni víťazov
lepší čas, ale za najrýchlejšou Švédkou Magdalenou
Fjällstromovou zaostávala
o 79 stotín sekundy, čo nebolo málo. „Ten odstup bol
veľký, ale verila som, že
najrýchlejšia Švédka možno vypadne, keďže ona
jazdí štýlom buď - alebo.
Ona naozaj v druhom kole predčasne skončila a tú
druhú, ktorá bola predo
mnou, som predstihla.
Z môjho pohľadu to vypálilo ideálne,“ vravela Vlhová.
Okrem rodičov, divákov a členov svojho tímu
sa špeciálne poďakovala aj Veronike Velez‑Zuzulovej, ktorá je
ambasádorkou MSJ v Jasnej a v piatok ju podporovala priamo
pri trati. Vlhová a Velez‑Zuzulová spolu absolvovali aj časť letnej prípravy v Argentíne, potom sa však Veronika zranila a po
operácii kolena musela nútene vynechať celú sezónu. „Viem,
že Veronika tie preteky komentovala v televízii. A určite poriadne ziapala pri mojej jazde. Som veľmi rada, že sem prišla
a pomáhala mi. Toto víťazstvo patrí aj jej,“ podotkla nová
juniorská majsterka sveta. Vlhovej titul prišiel 12 rokov po Zuzulovej triumfe na MSJ v talianskej Sella Nevea.
Vlhovej tréner Ivan Iľanovský krátko po pretekoch prijímal
gratulácie v jednom kuse, keďže jeho zverenka dosiahla víťazstvo na domácom svahu pred početným liptovským fanklubom.
„Víťazstvo doma sa počíta dvojnásobne, môžeme byť spokojní. Mali sme ťažký začiatok sezóny, zranenie v decembri,
foto: archív

ale dostali sme sa z toho. Olympijské hry nám síce nevyšli podľa
predstáv, ale bola to dobrá skúsenosť. Po Jasnej sme plánovali finále Európskeho pohára, ale teraz
pôjdeme na finále Svetového
pohára do Švajčiarska, keď si
ho už Peťa vybojovala. Som
rád, že v 2. kole predviedla
konečne jazdu z tréningov.
Veril som, že na medailu to
môže stačiť, ale s prvým
miestom som nerátal,“
povedal Iľanovský. Na
otázku, ako bude vyzerať oslava, odpovedal:
„Niečo určite bude
a nejaký ten šampus buchneme.“
Minister obrany blahoželá juniorskej šampiónke Vlhovej
Bratislava 28. február (SITA) - Minister obrany SR Martin Glváč zablahoželal lyžiarke Petre Vlhovej k zlatej medaile, ktorú
v piatok získala v slalome
na majstrovstvách sveta juniorov v alpskom lyžovaní
v Jasnej. Členka Vojenského
športového centra DUKLA Banská Bystrica bola po
prvom kole tretia, v druhom
sa dostala pred Charlottu
Säfvenbergovú, jej švédska
krajanka a obhajkyňa titulu
Magdalena Fjällströmová
nedokončila.
„Zlatá medaila z juniorských majstrovstiev sveta je určite výborným odrazovým mostíkom pre ďalšiu
kariéru tejto skvelej mladej
lyžiarky. Verím, že by mohla
v úspechoch nasledovať našu Veroniku Velez‑Zuzulovú, ktorá svoju kariéru tiež odštartovala ziskom juniorského zlata
v slalome. Každopádne som rád, že vo VŠC DUKLA máme talent, akým je Petra,“ povedal minister obrany SR Martin Glváč.
Zverenkyňa trénera Ivana Iľanovského nadviazala na zlato
Veroniky Velez‑Zuzulovej z MSJ 2002. Šéfovi rezortu sa poďakovala za podporu v tejto sezóne. „Veľmi si to vážim. Bez tejto
pomoci by som asi takýto úspech nedosiahla,“ povedala.
Petra Vlhová je členkou Vojenského športového centra
DUKLA Banská Bystrica od júla 2013. Slovensko v tomto roku
reprezentovala aj na zimných olympijských hrách v Soči, kde
v slalome obsadila 19. miesto, v obrovskom slalome ju klasifikovali na 24. priečke.
Gratulácie ministra obrany sprostredkovala hovorkyňa
rezortu Martina Balleková.
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Najlepší juniori – s číslom 31 Šimon Bartko

Bartko
PRESQUE ISLE 28. február (SITA) - Skvelé 5. miesto vybojoval slovenský reprezentant Šimon Bartko v rýchlostných pretekoch kadetov na 7,5 km na svetovom šampionáte juniorov
a kadetov v biatlone v americkom Presque Isle. Sedemnásťročný pretekár VŠC Dukla Banská Bystrica Bartko na strelnici
dvakrát minul terč a celkovo zaostal o 25 sekúnd za víťazným
Američanom Seanom Dohertym. Druhý skončil Nemec Marco
Gross a tretí Rus Dmitrij Šamajev. Od bronzovej medaily delilo Bartka v cieli 6,1 s. Druhý slovenský reprezentant Ondrej
Kosztolányi obsadil 48. priečku s odstupom 2:45,3 a piatimi
chybnými výstrelmi.
Šimon Bartko si neudržal skvelé piate miesto z rýchlostných pretekov medzi kadetmi a v stíhačke na 10 km klesol na
12. pozíciu najmä vinou až ôsmich chýb na strelnici. Bartko
zaostal za majstrom sveta, Američanom Seanom Dohertym
o 3:54,5 min. Doherty získal druhé zlato v Presque Isle úplne
suverénne - s vyše minútovým náskokom pred Nemcom Marcom Grossom. Medzi juniormi na 12,5 km sa z titulu svetového
šampióna v stíhacích pretekoch teší Francúz Fabien Claude.
Rýchlostné preteky kadetov na 7,5 km: 1. Sean Doherty
(USA) 19:35,0 min (4 trestné okruhy), 2. Marco Gross (Nem.)
+1,7 (2), 3. Dmitrij Šamajev (Rus.) +18,9 (3), 4. Mikko Loukkaanhuhta (Fín.) +24,0 (3), 5. Šimon Bartko (SR) +25,0 (2), 6. Jaroslav
Kosťukov (Rus.) +32,2 (2). 48. Ondrej Kosztolányi (SR) +2:45,3
(5).
Stíhacie preteky kadetov na 10 km: 1. Sean Doherty (USA)
28:51,8 min (3), 2. Marco Gross (Nem.) +1:03,6 (3), 3. Dmitrij
Šamajev (Rus.) +2:02,7 (4). 12. Šimon Bartko (SR) +3:54,5 (8).
Odkedy si v DUKLE a kto ťa trénuje?
„V DUKLE som od sezóny 2012/2013. Trénuje ma Marek
Matiaško a osobný tréner Jakub Leščinský.“

šprintoval

na 5. mieste
Ako si sa dostal k biatlonu?
„K biatlonu ma priviedli moji rodičia a taktiež moja
staršia sestra, ktorá biatlon robila už predo mnou.“
Kde si sa pripravoval na tieto majstrovstvá?
„Letnú prípravu som mal prevažne doma s osobným
trénerom. Zúčastnil som sa aj reprezentačných sústredení
a sústredenia v Obertilliachu. Záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta som absolvoval v Osrblí.“
Určite si bol prvýkrát v USA, nerobila ti problémy zmena
času?
„Zmena času mi nerobila veľké problémy, keďže som sa
na to trocha pripravil už aj doma a to tak, že som chodil spávať neskôr v noci.“
V športe neexistuje „keby“, výsledok je krásny. Čo keby?
„Keďže neexistuje to keby, tak je zbytočne to riešiť, ale jeden spadnutý terč najviac a výsledok by bol zasa úplne iný.“
Dojmy z pretekov?
„Moje dojmy z pretekov sú veľmi pozitívne, môj najvyšší
cieľ bol dostať sa do prvej desiatky. To sa mi podarilo, čo
ma veľmi teší. Teším sa aj z 12. miesta, čo je podľa mňa tiež
pekné umiestnenie.“
foto: archív
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Zápasník István Lévai:
tretie ME, tretia medaila

VANTAA 5. apríl – Slovenský reprezentant István
Lévai predĺžil svoju pozoruhodnú sériu medailových
úspechov z majstrovstiev Európy už na tri. Vo Fínsku
získal bronz v gréckorímskom štýle v kategórii do
66 kg. V boji oň zdolal v repríze vlaňajšieho duelu
o bronz z ME v Tbilisi strieborného olympijského medailistu z OH 2012 Gruzínca Lašchiho 3:0 na body. Malý pitbull, ako volá prostredného z bratov Lévaiovcov reprezentačný tréner Karol Lengyel, prehral akurát s majstrom Európy Rusom Kurakom.
„István vyhodil svojich prvých troch súperov, Chorváta Etlingera, juniorského
majstra Európy, Arména Julfalakjana i Fína Välimäkiho obrazne povedané z telocvične,“ povedal tréner Karol Lengyel. „Riadne nimi ,pozametal‘ žinenku.
Fínovi chceli vo štvrťfinále rozhodcovia trochu pomáhať, ale István
ho dotlačil na lopatky. V semifinále na Rusa Kuraka István nemal,
hoci dlho prehrával iba 2:3 na body. Prejavil sa lepší silový fond
Rusa. Istvána to nezlomilo a v súboji o bronz s olympijským medailistom z Gruzínska bol lepší.“
István Lévai doteraz získaval medaily v kategórii do 60 kg,
po úprave váh svetovou federáciou (jeho zmenili na 59 kg),
musel ísť vyššie. A obstál už na prvej skúške!
„Som spokojný,“ povedal nám István. „Týždeň pred
šampionátom som nemal dobrý. Na žinenke som sa
trápil. Chytil som sa až v piatok, deň pred súťažou.
Zrazu som vedel zápasiť s ľahkosťou. Bolo to niečo
nenormálne, ako som zdolal prvých troch súperov. Proti Rusovi Kurakovi som narazil na kameň,
ten ma zdolal väčšou fyzickou silou. S Gruzíncom
o tretie miesto to bolo tesné, ale pre mňa. Bronzové medaily, táto a vlaňajšia, sa nedajú porovnávať, pretože boli získané v iných váhach. Teším sa,
že som sa takto uviedol v pre mňa novej hmotnostnej kategórii. Nastúpená cesta je dobrá. Nemôžem sa
však zastaviť, pretože ešte nie som olympijský víťaz a ani
majster sveta,“ dodal dvadsaťtriročný majster Európy z roku 2012.
Ivor Lehoťan
Riaditeľ VŠC Dukla Róbert Kurčík, István Lévai, tréner Karol Lengyel

István Lévai na ME
2012 Belehrad
zlato do 60 kg
2013 Tbilisi
bronz do 60 kg
2014 Vantaa
bronz do 66 kg

foto: archív
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Prvý raz v Al Aine
a priamo
v reprezentácii
Kanoista Alexander Slafkovský mal minulý rok mimoriadne úspešný. Na majstrovstvách sveta v pražskej Troji bol druhý,
čím si vybojoval prvú individuálnu medailu zo „sveta“ v kariére
a k nej už tradične pridal zlato z ME i MS v súťaži hliadok. Nečudo, že po týchto úspešných výsledkoch si v decembri prevzal
cenu slovenského Kanoistu roka 2014. To však je už minulosť
a Slafkovský je v plnej príprave na novú sezónu, ktorej vrcholom bude v septembri svetový šampionát v americkom Deep
Creeku. Sašo aj s ďalšími našimi vodnými slalomármi sa pripravovali v Spojených arabských emirátoch v stredisku Wadi
Adventure v Al Aine.
Máte za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. Ešte si na
ňu občas spomeniete, alebo sa už naplno sústredíte na novú?
„Spomenúť si spomeniem, ale viac sa už pozerám dopredu, pretože sú predo mnou ďalšie výzvy, na ktoré sa teším.“
Ako ste prežili takzvané slalomárske voľno?
„Úplné voľno som mal možno iba týždeň. Hneď som totiž presedlal na doplnkové športy, na ktoré často počas sezóny nie je čas. O mne je známe, že mám rád hokej a adrenalínové športy, takže by som to nazval výrazne aktívnym
odpočinkom.“
Čo všetko ste už stihli počas zimnej prípravy?
„Okrem absolvovania všetkých jej tradičných zložiek,
ako sú napríklad posilňovňa či lyžovanie, som sa stihol venovať aj malému synčekovi Alexovi a rodine.“
Teraz ste v SAE, kam ste sa vybrali prvý raz v kariére. Ako
ste spokojný s tamojšími podmienkami?
„Sú na vysokej úrovni. Je tu dobré zázemie, možnosti
objemového tréningu a hlavne stabilné počasie.“
Vlani ste ešte boli ako jeden z mála našich reprezentantov
v Austrálii. Neľutujete, že ste sa teraz rozhodli pre SAE?
„Zatiaľ nie, ale až čas ukáže, či to bolo správne rozhodnutie. Chcel som si však vyskúšať, aké sú podmienky tu v Al
Aine, aby sme to vedeli spolu s trénerom porovnať a prípadne naplánovať do ďalších sezón.“
V čom sú najväčšie rozdiely v príprave v Austrálii a v SAE?
„Čo sa týka rozjazdenia sa na vode, tak si myslím, že
kanál v austrálskom Penrithe je na to vhodnejší ako tu. Na
druhej strane je to však do SAE bližšie, lacnejšie a určite je tu
stabilnejšie počasie ako v Austrálii. Preto si myslím, že ideálna je kombinácia oboch destinácií.“
Čo robíte v čase voľna?
„Máme jeden voľný deň v týždni a ten väčšinou trávime
spoznávaním miestnej kultúry a návštevou blízkych miest,
ako sú Dubaj a Abú Zabí.“
Prvý raz v kariére nemusíte bojovať o miesto v reprezentačnom tíme v nominačných pretekoch. Zmenilo sa tým niečo
vo vašej príprave?
„Je to pre mňa príjemné prekvapenie, keďže som sa to
dozvedel od vás. Doteraz som o tom nevedel, a tak sme ešte
nestihli s trénerom Stanom Gejdošom ani poriadne rozobrať, do akej miery upravíme prípravu. V každom prípade to
bude pre mňa úplne nový pocit, keď budem štartovať v nominačných pretekoch bez žiadneho tlaku.“
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Čo na vás ešte čaká v príprave?
„V Al Aine sme do 7. marca. Po návrate sa chystáme od
15. marca do francúzskeho St. Pé de Bigorre na trojtýždňové
sústredenie. Bude to pre mňa tiež zmena, pretože sa vrátim
do tohto strediska asi po deviatich rokoch, takže tento rok je
pre mňa jarná príprava veľmi špecifická.“
Kedy a kde absolvujete prvé preteky v sezóne?
„Už tradične to budú Medzinárodné liptovské slalomy,
ktoré sú na programe u nás doma 19. a 20. apríla.“
Budete štartovať na všetkých významných pretekoch, čiže
ME, Svetový pohár a MS, alebo si dáte za cieľ jediný vrchol –
svetový šampionát v Deep Creeku v USA?
„Určite chcem štartovať na všetkých dôležitých pretekoch v tejto sezóne, ale samozrejme s najväčším dôrazom
na septembrový svetový šampionát v USA.“
Stihli ste sledovať ZOH v Soči? Ak áno, čo vás najviac potešilo a čo sklamalo?
„Sledoval som, ako sa dalo, pretože od polovice olympiády sme boli už v SAE. Samozrejme, že najviac ma potešili Nasťa Kuzminová a Adam Žampa, s ktorým sa poznám
aj osobne. Nesklamal ma žiadny výkon, pretože aj ja som
športovec a neverím, že niekto šiel na olympiáde pod svoje
možnosti.“
Najbližšia olympiáda bude letná o dva roky v brazílskom
Riu de Janeiro. Občas vám to už preletí hlavou, alebo sa touto
myšlienkou zatiaľ nezaoberáte?
„Zaoberám sa ňou veľmi pravidelne, ale Rio je ešte v nedohľadne. Cesta do Brazílie bude veľmi dlhá a náročná.“
Tesne po úspešnom svetovom šampionáte v Troji, sa vám
narodil syn Alex. Ako sa má? Zvládate úlohu čerstvého otca,
ste s priateľkou Jelkou v kontakte, aj keď ste tak ďaleko?
„Malý Alex je úžasný, už je veľmi vnímavý a ja sa snažím
pomáhať, ako sa len dá, takže okrem dojčenia so všetkým.
Bol to veľmi nepríjemný pocit, keď som odchádzal z domu,
ale našťastie máme možnosť spolu komunikovať cez video
každý deň, takže je to odlúčenie o to ľahšie. V každom prípade mi obaja s Jelkou aj tak veľmi chýbajú.“
Ján Ježík

S trénerom Stanislavom Gejdošom a s ťavou
foto: archív

Nová sezóna
nám dá odpoveď
na to, na čo sa
máme zamerať
v tej ďalšej

O novej sezóne, o nominačných kritériách, cieľoch a plánoch zväzu sme
sa zhovárali so športovým
riaditeľom
Slovenského
zväzu rýchlostnej kanoistiky Filipom Petrlom.
Už onedlho sa nová
sezóna rozbehne naplno. Aké sú vaše očakávania z hľadiska seniorskej
reprezentácie?
„Blížiaca sa sezóna je
uprostred dvoch olympiád, ale oddychová určite
nebude. Chceme ju naplno využiť. Najmä na riadne otestovanie všetkých pretekárov, ich výkonnosti v porovnaní so svetom. Zistiť, v ktorých
disciplínach im to pôjde najlepšie, kde sú najviac konkurencieschopní, vyskúšať všetky možné varianty. To nám dá odpoveď, na ktoré lode a posádky sa máme v roku 2015, kedy
už pôjde o nomináciu na OH, zamerať.“
Prezídium nedávno schválilo nominačné kritériá pre seniorskú i juniorskú reprezentáciu. Čo v nich nájdeme?
„V tejto sezóne nechceme žiadneho z reprezentantov
zväzovať. Naopak. Tak ako som už hovoril, chceme, aby
štartovali vo viacerých disciplínach, kombináciách, pokiaľ
im to program dovolí. Nech si vyskúšajú všetko, čo môžu
a chcú. Chceme vidieť, aký potenciál sa v nich do budúcich
sezón ukrýva. Určite budeme počúvať trénerov, názory stredísk a klubov, budeme debatovať, aby sme si do roku 2015
nastavili tú najlepšiu stratégiu, aby sme využili schopnosti
našich reprezentantov čo najlepšie.“
Vieme si to prebrať aj podrobnejšie? Hlavne čo sa seniorov
týka?
„Momentálne máme najväčší pretlak medzi kajakármi
na kilometrových tratiach. Máme viacero kvalitných seniorov a musím k tomu prirátať aj juniorov Myšáka s Linkom,
ktorí sa, verím, dokážu s nimi rovnať. Nikto nemá žiadnu
garanciu, nikoho nepreferujeme, každý dostane čo najviac
možností ukázať sa, s každým rátame.
V ženskom kajaku je to jasné, tam máme dve stabilné pretekárky. Kmeťová
s Kohlovou budú opäť jazdiť singla
i debla, tak ako v minulej sezóne. Silná
je aj kanoistická skupina Hagara, Rusnák, Kohút a nesmiem zabudnúť
ani na Farkaša, i dvestovkárska
partia Zaťko, Beňo, Vajda či
Lőrinc.“

Tak ako každý rok, budete najviac očakávať od
štvorkajaka. Aké sú plány
v tomto smere?
„Začnem štvorkajakom do 23 rokov (Krajčovič, Jakubík, Demin,
Michálek), ktorý vlani získal titul na ME i MS do 23
rokov a štartoval na MS
seniorov. Uvidíme, ako mu
to tento rok pôjde vo svetovej konkurencii. Čo to
s chlapcami urobí, napríklad aj psychicky. Výsledky ukážu, či sa už definitívne dostali do svetovej špičky, či sú už hotoví pretekári a stačí
sa im iba vyjazdiť. Alebo zistíme, aké nedostatky ešte majú
a na čom treba pracovať. Samozrejme, do jednej lode sa plánuje vrátiť aj stará olympijská posádka (Tarr, Vlček, Gelle,
Jankovec). Oba štvorkajaky sa zrejme stretnú aj na Svetových pohároch a aj na 2. kvalifikačných pretekoch, ktoré sú
plánované na 7. a 8. júna. Verím, že všetci budú zdraví, ich
vzájomný súboj bude zaujímavé sledovať.“
Aká bude stratégia nominácie na úvod sezóny, na Svetové
poháre?
„Na 1. svetový pohár do Milána budeme nominovať pretekárov na základe výkonov v predošlej sezóne. Do nominácie na 2. svetový pohár v Račiciach už stihneme zohľadniť aj
výkony pretekárov na 1. kvalifikačných pretekoch. Na treťom svetovom pohári v Szegede chceme dať v čo najväčšej
možnej miere šancu pretekárom do 23 rokov.“
V roku 2015 sa v medzinárodnom kalendári objavia nové
preteky - Európske hry (európsky ekvivalent olympiády), ktoré
sa uskutočnia v azerbajdžanskom Baku. Ako sa bude dať na ne
nominovať?
„Nominácia prebehne v rámci tohtoročných ME seniorov v Brandenburgu. Európsky šampionát tak naberie
na dôležitosti, pre nás aj pre svetovú konkurenciu. Okrem
olympijských disciplín sa bude v Baku bojovať o medaily aj
v neolympijských, na 500 a 5000 metrov, takže je to nová
príležitosť a motivácia pre pretekárov uspieť na týchto tratiach aspoň na takejto „malej olympiáde.“
SZRK, Prokop Slováček
foto: canoe.sk

Peter Gelle
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Zimná príprava chodcov Dukly
v roku 2014
Anton Kučmín, Matej Tóth a Dušan Majdán pri tréningu

Zimná príprava je pre chodca, aj keď
letného športovca, veľmi dôležitá.
Bez kvalitnej prípravy počas zimných
mesiacov nie je možné kvalitne súťažiť.
Aj preto jej chodecká skupina dlhoročne pripisuje veľký
význam. „Samozrejme dlhoročnými skúsenosťami sa snažíme tréning a sústredenia čo najviac zefektívniť. Keďže
podmienky na Slovensku nie sú počas januára až marca na
tréning vonku ideálne, musíme za lepšími podmienkami
cestovať. Ďalším dôležitým aspektom pri výbere miesta je aj
nadmorská výška. Ako vytrvalostný šport potrebujeme hypoxické podmienky, aby bol efekt prostredia na výkonnosť
organizmu čo najvyšší,“ vysvetlil Matej Tóth.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa chodci rozhodli tohtoročnú zimnú prípravu absolvovať v troch blokoch. Prvý blok (november - december) bol zameraný na rozchodenie a získanie
aeróbného základu. V minulosti sa za miesto prvého sústredenia zvyklo využívať Štrbské Pleso. Keďže mal však Matej Tóth
minulý rok zdravotné problémy svalového charakteru práve po
sústredení v chlade a v kopcoch, rozhodla sa chodecká skupina
rozdeliť. Duo Tóth a Kučmín uprednostnilo tréning v domácom
prostredí v Banskej Bystrici. Namiesto prirodzenej hypoxie na
Štrbskom Plese, zvolili umelú nadmorskú výšku v hypoxickom
stane, ktorý je súčasťou hypoxického programu v DUKLE. Spávali v nadmorskej výške 3000 m n. m., M.A. trénovali na úrovni 350 m n. m. „Tento efekt je pre organizmus a tréningový
proces veľmi efektívny, keďže počas spánku je telo v hypoxii
a organizmus sa adaptuje na tieto podmienky, ale počas

dňa a hlavne tréningu môžeme trénovať bez výraznejších
obmedzení vo vyššej intenzite ako priamo na vysokohorskom sústredení“, hodnotil Matej Tóth.
Zvyšní dvaja chodeckí reprezentanti Dušan Majdán
a Mária Czaková zostali pri klasickej koncepcii a v decembri
absolvovali pobyt na Štrbskom Plese.
Tento prípravný blok vyšiel chodcom bez komplikácií.
„Všetci sme sa dostali do dobrých pocitov, čo je pred naj-

Spoločný tréning chodcov

20
20

foto: archív

ťažším obdobím prípravy (január až február) najdôležitejšie,“ konkretizoval Matej Tóth. Problémy prišli len u Dušana
Majdána, ktorý po príchode zo sústredenia ochorel a obdobie
medzi sviatkami preležal.
Sústredenie v Malagu – tréner Matej Spišiak, Mária Czaková,
Matej Tóth, Dušan Majdan, Anton Kučmín,
fyzioterapeut Denis Freudenfeld

Dukláci v JAR – Anton Kučmín, Mária Czaková,
tréner Matej Spišiak, Matej Tóth, fyzioterapeut Jakub Hudák,
Dušan Majdán

Po vianočných sviatkoch absolvovala celá skupina halové
preteky v Banskej Bystrici, neštartoval len Majdán, ktorý sa po
chorobe ešte len rozbiehal v tréningovom procese. „Takéto
oživenia v zimnej príprave máme radi. Nejde ani tak o samotný výkon, ale hlavne o to, že zo seba môžeme zhodiť
všetko to zimné oblečenie a schuti si zasúťažiť v trenkách
a tielkach,“ vysvetlil náš najlepší chodec. Po tomto spestrení
však už nasledovala drina. Od polovice januára sa chodecká
skupina premiestnila na sústredenie do Juhoafrickej republiky, do mesta Johannesburg. Na tri týždne tak vystriedali
slovenskú zimu za africké slnko.
„Na tréning sme mali výborné podmienky. Trénovať v januári v 25 stupňoch a pritom v nadmorskej výške
1750 m n. m. je ideálne. Veľmi nám pomohol juhoafrický chodecký tréner Carl Meyer, ktorý je aj šéfom chodeckej sekcie
v JAR. Ochotne nás povodil po ich tréningových okruhoch.
V náš voľný deň nás zobral aj do Levieho parku a pozval nás
na grilovačku k sebe domov, takže nám pobyt tu spríjemnil.
Blízko nášho ubytovania boli tiež dobré podmienky, či
už na dlhé chodenie, ale aj na špeciálne a rýchle tréningy,
keďže asi 700 m od nášho ubytovania je veľmi pekný atletický štadión.

Čo sa týka bezpečnosti, ktorá je toľko skloňovaná v súvislosti s Johannesburgom, nemali sme žiadne problémy
ani incidenty. Samozrejme riadili sme sa radami domácich,
teda na verejnosti sme nevyťahovali mobilné telefóny alebo
peňaženky, snažili sme sa chodiť viacerí naraz a po zotmení
radšej nevychádzať z bezpečia domu, ktorý bol obkolesený
vysokým betónovým múrom.
Počasie bolo výborné, niekedy až príliš teplé. Hlavne
slnko má vysokú intenzitu. Museli sme sa chrániť pred spálením a úpalom. Jeden tréning bol obzvlášť náročný. Mali
sme v pláne vytrvalosť. Trénovali sme na okruhu za Johannesburgom, kde bola krásna rovná cesta bez premávky, ale
ani jeden strom alebo niečo, čo by robili chládok. V ten deň
bolo dokonca najteplejšie (33 st. v tieni), takže počas tréningu
sa teplota na slnku vyšplhala až cez 50 stupňov a na asfalt sa
nedalo stúpiť bosou nohou. To bola naozaj skúška v teple, boli
to asi najextrémnejšie podmienky, v akých som trénoval. Na
ceste bolo vidieť fatamorgánu :-)
Výbornú prácu s nami odrobil aj náš fyzioterapeut
z DUKLY Jakub Hudák, ktorý však musel odletieť z Afriky o týždeň skôr, keďže 30. 1. 2014 ho čakal sľub olympionikov u prezidenta pred OH v Soči,“ opísal nám pobyt v Afrike Matej Tóth.
Menšie zdravotné problémy komplikovali prípravu
Antonovi Kučmínovi, ktorý sa v JAR boril so zadným stehenným svalom. Kvôli miernym bolestiam trénoval niekoľko dní
len obmedzene. Našťastie zranenie neprerástlo do rozmerov, kedy by už musel s prípravou na dlhšie prestať. Výpadok v príprave sa prejavil aj na Dušanovi Majdánovi, ktorý
celý pobyt využil hlavne na doháňanie manka zapríčineným
chorobou. Aj kvôli týmto okolnostiam obaja vynechali 4 dni
po prílete z Johannesburgu halové preteky vo Viedni a radšej sa
sústredili na tréning. Do Viedne tak cestovalo len duo zverencov
Mateja Spišiak- Mária Czaková a Matej Tóth. Obaja ukázali, že príprava zatiaľ prebieha veľmi dobre. Matej Tóth zašiel druhý najlepší výkon kariéry a zaradil sa na 4. miesto halových svetových
tabuliek a Mária Czaková si dokonca zlepšila osobný rekord.
Vrcholom halových štartov boli majstrovstvá SR v Bratislave, ktorých sa zúčastnila celé kvarteto trénera Mateja Spišiaka. Ciele, ktoré boli dané oddielom atletika splnili do bodky
a do Banskej Bystrice si z hlavného mesta odniesli dva tituly
a ďalšie dve medaily. Výkonom opäť potešili Matej Tóth, aj keď
svoj výkon z Viedne nedokázal zlepšiť, na rozdiel od Márie
Czakovej, ktorej sa podarilo skresať zo svojho osobného
rekordu pár sekúnd.
Deň po M‑SR už chodci opäť balili kufre na záverečný blok
prípravy, tentoraz do alpského strediska Melago v Taliansku.
„Ja chodím do Melaga už 9. rok, takže som vedel, do čoho
ideme a našťastie nás nič nemilo neprekvapilo. Všetko fungovalo ako má, veľmi nám pomohol aj fyzioterapeut z Dukly
Denis Freudenfeld. Sústredenie bolo veľmi vydarené. Odtrénoval som množstvo kilometrov vo vysokej intenzite. Spolu
som nachodil takmer 500 km. Bývali sme v nadmorskej výške
tesne pod 1900 m n. m., ale na kvalitné tréningy sme sa zvážali asi 20 km do mestečka Malls, ktoré leží v nadmorskej výške
1000 m n. m., kde sa nachádza aj štadión,“ stručne zhodnotil
Matej Tóth.
Kvalitné sústredenie odrobili aj Dušan Majdán a Anton Kučmín. Škoda zranenia Márie Czakovej tesne pred koncom sústredenia, ktorá si pravdepodobne (potvrdiť to ešte musia vyšetrenia), natrhla zadný stehenný sval. Pre ňu sa tak vstup do jarnej
sezóny odkladá. Chodci majú zimnú prípravu za sebou. To aká
bola, už vieme, ale aký efekt a výkony z nej budú, sa dozvieme
až počas roka.
nrtm. Matej Tóth
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Češi v Soči nejúspěšnější v historii,
Dukla má pátého olympijského vítěze
XXII. zimní olympijské hry se konaly od 6. do 23. února 2014
v ruském přímořském městě Soči, přičemž zahajovací ceremoniál proběhl 7. února. Hry byly organizovány ve dvou centrech,
u pobřeží v Olympijském parku Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana. Jednalo se o druhé olympijské hry pořádané na
území Ruska, ale o první zimní olympiádu. Z České republiky
reprezentovalo 88 sportovců ve 13 druzích sportu.
Výprava získala celkem 8 medailí (2 – 4 – 2), což je nejvíce v historii samostatného Česka i Československa na zimních
hrách. Medaile vybojovali rychlobruslařka Martina Sáblíková
(zlato, stříbro), snowboardistka Eva Samková (zlato), biatlonisté
Ondřej Moravec (stříbro, bronz), Gabriela Soukalová (stříbro),
Jaroslav Soukup (bronz) a smíšená biatlonová štafeta (stříbro).
Z Armádního sportovního centra DUKLA na hrách závodilo
27 sportovců a byl připraven i náhradník bobista Jan Stokláska.
Snowboardistka Eva Samková se v Soči stala pátou olympijskou vítězkou v historii z Armádního sportovního centra Dukla.

Jak hodnotí ZOH 2014 ředitel ASC Dukla plukovník Jaroslav
Priščák: „Největší radost nám udělala Eva Samková, a to nejen olympijským vítězstvím ve snowboardcrossu, ale i svým
bezprostředním projevem, skromností na jedné straně a suverenitou v nejdůležitějším závodu roku na straně druhé.
Tímto velmi silně oslovila lidi mladé i starší generace a média. Hned se stala vzorem pro děvčata a kluky co jezdí na
prknech a co teď chtějí taky sportovat. Armádní sportovci
vybojovali i dalších 15 umístění do desátého místa. Skvělá
jsou pátá místa Šárky Pančochové, Lukáše Bauera a Ondřeje
Banka i šesté místo Ester Ledecké. Gratulujeme a vzdáváme
úctu sportovcům z Centra ministerstva vnitra České republiky, protože jejich výsledek sedm olympijských medailí čekal
skutečně málokdo.“
Armádní sportovci na zimních olympijských hrách od roku
1924 v Chamonix do 2014 v Soči získali celkem 23 olympijských
medailí: 5 zlatých – 8 stříbrných – 10 bronzových.

Výsledky armádních sportovců na ZOH v Soči 2014
umístění sportovec
zlato
		 5.
		 5.
		 5.
		 6.
		 7.
		 7.
		 7.
		 7.
		 8.
		 9.
		 9.
		 9.
		 9.
		 10.
		 11.
		 13.
		 16.
		 16.
		 18.
		 19.
		 19.
		 20.
		 23.
		 23.
		 24.
		 25.
		 25.
		 27.
		 28.
		 28.
		 29.
		 29.
		 31.
		 32.
		 37.
		 38.
		 41.
		 44.
		 46.
		 49.
		 52.
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Eva Samková
Šárka Pančochová
Lukáš Bauer
Ondřej Bank
Ester Ledecká
Ondřej Bank
Antonín Hájek, Jakub Janda, Jan Matura
Ester Ledecká
Pavel Churavý, Tomáš Slavík, Miroslav Dvořák
Lukáš Bauer, Martin Jakš, Aleš Razým, Dušan Kožíšek
Nikola Sudová
Ondřej Bank
Antonín Brož, Lukáš Brož, Ondřej Hyman
Martin Jakš, Aleš Razým
Karolína Grohová
Miroslav Dvořák
Lukáš Brož, Antonín Brož
Šárka Pančochová
Dominik Suchý
Jan Matura
Janda Jakub
Kryštof Krýzl
Ondřej Bank
Jan Matura
Pavel Churavý
Nikol Kučerová
Ondřej Hyman
Tomáš Slavík
Jakub Janda
Antonín Hájek
Martin Jakš
Miroslav Dvořák
Tomáš Slavík
Lukáš Bauer
Pavel Churavý
Martin Jakš
Karolína Grohová
Dušan Kožíšek
Jiří Magál
Lukáš Hlava
Aleš Razým
Jiří Magál

sport

disciplína

snowboarding
snowboarding
běh na lyžích
alpské lyžování
snowboarding
alpské lyžování
skoky na lyžích
snowboarding
severská kombinace
běh na lyžích
akrobatické lyžování
alpské lyžování
saně
běh na lyžích
běh na lyžích
severská kombinace
saně
snowboarding
boby
skoky na lyžích
skoky na lyžích
alpské lyžování
alpské lyžování
skoky na lyžích
severská kombinace
akrobatické lyžování
saně
severská kombinace
skoky na lyžích
skoky na lyžích
běh na lyžích
severská kombinace
severská kombinace
běh na lyžích
severská kombinace
běh na lyžích
běh na lyžích
běh na lyžích
běh na lyžích
skoky na lyžích
běh na lyžích
běh na lyžích

snowboardcross
slopestyle
15 km klasicky
obří slalom
paralelní slalom
superkombinace
velký můstek, družstva
paralelní obří slalom
velký můstek/4x 5 km, družstva
štafeta 4x 10 km
jízda v boulích
super G
družstva
sprint dvojic
štafeta 4x 5 km
velký můstek/10 km
dvojice
U-rampa
čtyřboby
velký můstek
střední můstek
superkombinace
sjezd
střední můstek
střední můstek /10 km
skikros
jednotlivci
střední můstek /10 km
velký můstek
velký můstek
skiatlon
střední můstek/10 km
velký můstek/10 km
hromadný start 50 km
velký můstek/10 km
hromadný start 50 km
sprint
sprint
skiatlon
střední můstek
sprint
hromadný start 50 km

Ivana Roháčková

Dukla chce ďalej
rozvíjať mladý káder
a vylepšovať
svoju pozíciu
FK Dukla svoje sezónne ciele ani v jarnej časti sezóny
2013/2014 nemení. Stále chce byť úspešnejšia, než v minulej
sezóne. Nepodarí sa to už v Slovnaft Cupe, ale v Corgoň lige
budú červeno‑bieli naďalej robiť všetko preto, aby sa s mladým kádrom klub posúval stále vyššie.
Ondrej Poljovka s primátorom Petrom Gogolom

Mužstvo tvoria aktuálne až zo sedemdesiatich percent odchovanci klubu: „Je to unikát nielen v histórii nášho klubu,
ale aj v rámci Slovenska,“ hovorí generálny riaditeľ FK Dukla
Tomáš Geist.
Jan Kliment /17/

Na skúške v Dukle síce boli viacerí zahraniční hráči, no ich
kvality zväčša náš trénerský tím nepresvedčili: „Aj to je znamenie, že naši chlapci nie sú takí zlí, aby tu museli hrávať
zahraniční hráči. Nehľadáme nových hráčov silou mocou,
foto: Ján Miškovič

aby sme mohli prezentovať príchody. Nový hráč musí byť pre
nás typologicky vhodný, musí ukázať, že má na to, aby hral
v Corgoň lige a musí zapadať aj vekovo. Hľadáme mladých
a ctižiadostivých hráčov, ktorí majú kariéru pred sebou. Do
toho nám typologicky zapadol aj Kliment z Jihlavy,“ priblížil
tréner A tímu Dukly Norbert Hrnčár.
V kádri došlo k viacerým zmenám: „Odišli štyria až piati hráči základnej zostavy, čo nie je malý počet, ale tí hráči,
ktorí tu zostali, majú ambície aj ctižiadosť. Tým by mali nahradiť skúsenosť a overenú kvalitu, ktorá tu bola. Teraz je na
nich aby ukázali, že sú tu a hlásia sa o slovo,“ dodal Hrnčár.
Ten sa bude môcť na jar spoliehať už aj na kapitána Petra Boroša, ktorý sa v zimnej prestávke zranil. „Máme síce mladý káder, ale o to bude súdržnejší. Sú tu chlapci, ktorí budú hájiť
rodné mesto,“ doplnil brankár Boroš.
Medzi ocenenými športovými osobnosťami
mesta aj tréner Ondrej Poljovka
Banská Bystrica včera spoznala najlepších
športovcov a športové osobnosti mesta za rok
2013. Radničná Cikkerova sieň bola dejiskom
slávnostného udeľovania cien najlepším banskobystrickým športovcom za rok 2013. Z návrhov
občanov a športových klubov v Banskej Bystrici
vybralo Oddelenie športu mesta Banská Bystrica
spolu s primátorom Petrom Gogolom 25 víťazných jednotlivcov a 6 kolektívov.
V kategórii tréneri, funkcionári a novinári bol
tento rok ocenený aj náš dlhoročný tréner Ondrej
Poljovka. Ocenenie získal pri príležitosti jubilea
70 rokov za celoživotnú činnosť pri mládeži FK
Dukla Banská Bystrica, za vynikajúce úspechy na
medzinárodných a domácich turnajoch a vzornú reprezentáciu mesta Banská Bystrica doma aj

v zahraničí.
Polovicu svojho života, 35 rokov, pracuje ako tréner mládežníckych tímov v našom klube. Jeho rukami prešlo a naštartovalo svoju kariéru viacero vynikajúcich hráčov. Svedomitý,
dobrosrdečný, pre futbal zanietený ako málokto,
čím starší, tým ctižiadostivejší, patriot, optimista.
Aj takto by sme mohli opísať človeka, celý život
oddaného iba jednému klubu – Dukle Banská
Bystrica.
K práci v Dukle sa dostal na podnet vtedajšieho trénera mládeže pána Benedika, ktorý si všimol
jeho trénerské úsilie v menších klubových oddieloch a oslovil ho s ponukou pracovať pre Duklu.
Dovtedy sa nešpecializoval len na futbal, okrem
iného pracoval aj ako riaditeľ lyžiarskej prípravy.
A čo ho dokázalo udržať pri futbale také dlhé
obdobie? „Fenomén futbal, fascinácia z hry. Nie
je nič krajšie ako keď sa človek ponorí do jej zákutí. Ako civilný život, aj ten futbalový prináša
radostnejšie i smutnejšie chvíle. V situáciách,
keď je človeku na duši ťažko, vždy u mňa zvíťazila radosť z hry, radosť z práce s deťmi“, vyznáva
sa čerstvý jubilant a na otázku aká je jeho trénerská filozofia odpovedá: „ak pracujete v kolektíve,
tak sa od vás očakávajú určité veci. Patrí tam
profesná znalosť a ešte vyššie je psychologická pripravenosť. Špeciálne u mládeže. Musíte deti zaujať, musia sa tešiť na futbal a baviť sa pri ňom. Ak to nedokážete akékoľvek
odborné znalosti sú zbytočné.“
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Dukla CUP
v džude

Milan Randl skončil v Prahe tretí

Slovenská „jednotka“ na tatami, džudista Milan Randl, sa
po istej odmlke, keď sa mu na medzinárodných podujatiach
(s výnimkou armádnych MS v Kazachstane, ktoré v roku 2013
vyhral) nedarilo, opäť prihlásil o slovo. Na turnaji European
Open v Prahe obsadil v kategórii do 90 kg tretie miesto. PoDňa 25. 1. 2014 ŠO džuda usporiadal v ŠH DUKLA už vzbudenie pred začiatkom kvalifikácie. Vyhral štyri duely,
5. ročník medzinárodného turnaja družstiev DUKLA cup. v jednom ťahal za kratší koniec.
„Tretí som bol práve pred rokom vo Varšave na turnaji
V tomto ročníku štartovali iba pretekári z Poľska, Čiech a Slovenska. V mužskej súťaži bolo prihlásených 10 družstiev a v sú- rovnakého rangu, ktorý mal v minulosti názov Svetový
pohár. Z Prahy by som odišiel úplne spokojný, keby som
ťaži žien 6 družstiev.
DUKLA po prvýkrát postavila do súťaže svoje družstvo neprehral so Srbom Kukoljom v semifinále. Škoda, že tento turnaj sa ešte nepočíta do
žien, ktoré bolo zložené z dorasteniek.
Víťazi USK Praha, na druhom mieste Dukla A,
olympijskej kvalifikácie, ktorá
Naše dievčatá skončili na poslednom
tretí Dukla B
sa začne až po majstrovstvách
6. mieste, ale preteky boli pre ne
Európy,“ hovoril rodený Pezindobrou príležitosťou získať nové
čan v službách VŠC DUKLA Banskúsenosti.
ská Bystrica. Dvadsaťšesťročný
Do súťaže mužov DUKLA prihlásiRandl vo svojom úvodnom
la 3 družstvá v zložení: $ 1
súboji v Prahe zdolal Slovin„A“ – Martin Jantek, Nikita Khoca Zganika, na ippon si potom
mentovski, Matúš Milichovský, Milan
poradil s Fínom Allim, takisto
Randl, Matej Hajas
aj s Tadžikom Ustopirjonom
„B“ – Maroš Sršeň, Martin Becík,
(vlani ho zdolal v boji o bronz
Martin Cesnak, Dušan Hegedus, Rina European Open vo Varšave).
chard Minarovič
Hnevala ho semifinálová prehra
„C“ – Štefan Matiaš, Erik Franický,
so Srbom Kukoljom. V súboji
Andrej Jakubčin, Kristián Slíž, Filip
Praha - Milan Randl na stupni pri Európskom pohári
o tretie miesto si poradil s PoliaŠtancel, Marián Benkóczky
kom Ciechomským. „Keď sa tak
zamýšľam, mohlo byť z toho fiV mužskej súťaži boli družstvá vynále. Žiaľ, Srb Kukolj to na mňa
žrebované do 2 päťčlenných skupín,
jednoducho vie. Či už na spokde sa stretli medzi sebou vo vzájomločných sústredeniach, ale aj
ných zápasoch. Zo skupiny A postúv súťaži. Mne jeho štýl nesedí.
pilo z 1. miesta družstvo DUKLY „A“, zo
Môj výkon proti nemu v Prahe
skupiny B postúpilo z 2. miesta družbol úplne zlý,“ kritizoval sám sestvo DUKLY „B“. Naše družstvá sa streba zverenec Mareka Matuszeka
tli v semifinále vo vzájomnom zápase
z bystrickej DUKLY. Ten pochváa do finále postúpilo družstvo „A“, ktolil Randla najmä za výkon proti
ré vo finále prehralo z družstvom USK
Tadžikovi, keď proti ázijskému
Praha 3 : 2. Naše Béčko porazilo v zádžudistovi vytiahol trénerov
pase o 3. miesto družstvo Slávie STU
Bratislava rovnako 3 : 2. Družstvo DUKLA „C“ postupovalo zo obľúbený chmat - „hadicu“ - a súpera ňou „spútal“ na tatami.
skupiny z 3. miesta a zápasilo o konečné 5. miesto s družstvom „Musím sa zamyslieť, ako vyzrieť na Srba Kukolja. Po prehre s ním v semifinále som mal toho dosť, ale pred duelom
Kladivo z Díli. Naše Céčko prehralo a obsadilo 6. miesto.
„Tento turnaj tímov organizujeme na začiatku kalen- o bronz s Poliakom Ciechomským ma ľudia okolo ,stavali
dárneho roka ako rozbehový pre športovcov pred prvými na nohy’ v tom zmysle, že naňho jasne mám. Mladý Poliak
turnajmi v danej sezóne, napríklad pred European Open,“ ma však prekvapil a bol to veľmi náročný duel. Hodil som
povedal riaditeľ turnaja Ján Gregor mladší z VŠC DUKLA ho na waza‑ari, ale on ma prekvapil chmatom seio‑nage,
Banská Bystrica. „Najmä naši mladí slovenskí džudisti ma- na čo som bol upozorňovaný a aj tak ho na mňa urobil. Dojú možnosť absolvovať za jeden deň na turnaji DUKLA Cup stal zaň waza‑ari a bolo vyrovnané. Ku koncu riadneho času
päť až šesť kvalitných duelov na tatami a je to podľa mňa nastala kuriózna situácia, keď najprv mne dali ďalšie techvynikajúce rozohriatie a skúsenosť pre nich v úvode roka. Aj nické ohodnotenie, juko, ale vzápätí ho zrušili. Tesne pred
koncom sa to isté stalo aj Poliakovi. Išli sme do predĺženia.
tentoraz sme boli spokojní s tým, ako sa turnaj vydaril.“
Turnaj bol veľmi dobrou prípravou pred súťažami, ktoré Bol som už úplne vyčerpaný. Počkal som si teda, čo urobí
Poliak. Vbehol do nástupu a ja som kontroval. Vyšlo to, druhé
nás čakajú v najbližšom období.
Po turnaji sa uskutočnili 2 tréningy zamerané na randori, waza‑ari v súboji rozhodlo v môj prospech.“ Najbližšie čaká
Randla príprava na aprílový európsky šampionát v Montpellieri.
ktorých sa zúčastnili aj všetci zahraniční pretekári.
Domáci aj zahraniční tréneri boli opäť spokojní s technic- „Bude tvrdá, podľa môjho trénera Matuszeka, ktorého už na
kým zabezpečením pretekov a rovnako aj so športovou úrov- slovo poslúcham,“ dodal Randl. Zo Slovákov má práve on
najväčšie šance kvalifikovať sa na OH 2016. Aj v olympijskom
ňou súťaže.
por. Marek Matuszek Londýne bol v roku 2012 jediný spod Tatier na štarte.
Ivor Lehoťan
hlavný tréner ŠO džudo
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VÝSLEDKY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 1. 1. – 31. 3. 2014
Atletika
Halové majstrovstvá sveta
Spale (Poľsko) 7.3-9.3.
8.m. Dana Velďáková

trojskok

Medzinárodné preteky
Essing (Nemecko) 5.1.
2.m. Ľubomír Zeman
výška
Lugano (Švajčiarsko) 16.3. 3.m. Matej Tóth
20 km chôdza
Dudince 22.3.
1.m. Matej Tóth
20 km chôdza		
					
Biatlon
Olympijské hry
Soči (Rusko) 8.-23.2.
1.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
		
6.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
		
15.m. Matej Kazár
hromadný štart
		
19.m. Matej Kazár
vytrvalost. preteky
		
5.m. Kuzminová, Gereková,
		
Kazár, Hurajt
mixštafeta

Anastasia Kuzminová dostala od ministra Glváča
špeciálny budík, streľbu môže trénovať už od rána
Zlatá medailistka zo zimnej olympiády v Soči Anastasia Kuzminová bude môcť trénovať streľbu hneď od rána. Minister obra‑
ny SR Martin Glváč jej totiž dnes odovzdal, ako poďakovanie za úspešnú reprezentáciu Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica, ale aj celého Slovenska, špeciálny a pre ňu aj veľmi užitočný darček. Budík s terčom bude môcť Anastasia vypnúť
iba tak, že trafí terč.
„Je mi cťou tu dnes byť a chcem poďakovať všetkým športovcom VŠC
Dukla Banská Bystrica za vzornú reprezentáciu. Je to obrovský úspech,“ po‑
vedal minister Glváč. Ako ďalej uviedol, kategorizácia športov, ktorá sa zaviedla
v Dukle po jeho nástupe, sa ukázala ako dobrá voľba. „Verím, že aj ďalším športovcom vytvoríme také prostredie, aby tu mohli vyrastať talenty ako Nasťa
alebo Adam,“ uviedol šéf rezortu obrany a vyjadril presvedčenie, že aj Veroni‑
ka Velez‑Zuzulová, ktorá sa nemohla na olympiáde v Soči zúčastniť, bude ešte
vzorne reprezentovať Slovensko.
Ako povedala Anastasia, hovorí sa, že športovec, ktorý strieľa, je dobrý vte‑
dy, ak trafí terč aj v noci. „Tak ja sa budem odteraz snažiť trafiť ho ráno,“ uviedla
s úsmevom k darčeku od ministra Glváča. Zároveň poďakovala za podporu od
vedenia rezortu obrany. „Bez finančnej podpory by sa v špičkovom športe fungovať nedalo. Je to pre nás veľká pomoc,“ zdôraznila. Ako ďalej uviedla veľmi sa
teší, že je opäť doma, pretože jej domov je v Banskej Bystrici. „Veľmi mi chýbali blízki ľudia a ďakujem, že mi držali na diaľku palce. Veľmi som to cítila,“ povedala.
Šéf rezortu obrany dnes ocenil aj úspešnú reprezentáciu lyžiara Adama
Žampu, ktorý v superkombinácii skončil na výbornom 5. mieste a v slalome mu‑
žov obsadil 6. miesto. Minister mu dnes symbolicky odovzdal model jeho vytú‑
ženého auta. „Samozrejme, viac by ma potešilo, keby išlo o skutočné auto,“
zhodnotil Adam s úsmevom. Poraziť v slalome najznámejších lyžiarov bol pre
neho podľa vlastných slov neuveriteľný zážitok. „Sám som to nečakal a keby
mi to niekto povedal pred pretekmi, tak tomu neuverím. Som veľmi rád, že sa
mi to podarilo,“ zdôraznil.
Minister Glváč poďakoval za doterajšiu reprezentáciu aj biatlonistovi Pavlovi
Hurajtovi, ktorý olympiádou v Soči ukončil svoju reprezentačnú kariéru.
Členovia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica boli najúspešnejšími reprezentantmi Slovenska na Zimnej
olympiáde v Soči. Biatlonistka Anastasia Kuzminová získala v biatlone na 7,5 km zlatú medailu a na 6. mieste skončila v pretekoch na 10 km. Lyžiar Adam Žampa získal 5. miesto v superkombinácii a 6. v slalome mužov. V zmiešanej štafete sa biatlonisti
Anastasia Kuzminová, Jana Gereková, Pavol Hurajt a Matej Kazár umiestnili na 5. mieste.
Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement

Svetový pohár
Oberhof
(Nemecko) 2.1.-5.1.
Ruhpolding
(Nemecko) 6.-12.1.
Anterselva
(Taliansko) 13.-19.1.
		
Pokljuka (Slovinsko) 3.-9.3.
Kontiolahti
(Fínsko) 10.-16.3.
		
		
		
Oslo (Nórsko) 20.-23.3.
		
		
		
IBU Cup
Ridnau (Taliansko) 3.-5.1.
MS juniorov
Presque Isle
(USA) 26.2.-2.3.
		

7.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart
11.m. Anastasia Kuzminová vytrvalost. preteky
8.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
14.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
4.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart
4.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
10.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
11.m. Jana Gereková
rýchlostné preteky
15.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
6.m. Anastasia Kuzminová rýchlostné preteky
1.m. Anastasia Kuzminová stíhacie preteky
13.m. Jana Gereková
stíhacie preteky
1.m. Anastasia Kuzminová hromadný štart

5.m. Jana Gereková

5.m. Šimon Bartko
12.m. Šimon Bartko

MS CISM
Sodankylä
(Fínsko) 27.-28.3.
16.m. Matej Kazár
		
9.m. Kazár, Šimočko,
		
Otčenáš, Matiaško
			
Cyklistika
Medzinárodné preteky
Hlohovec
(Česká republika) 29.3.
3.m. Erik Baška
Džudo
Medzinárodný turnaj
Banská Bystrica 25.1.
Praha
(Česká republika) 7.-9.2.
		
		
		
Európsky pohár
Sarajevo
(Bosna a Herceg.) 30.3.
		
Thessaloniki (Grécko) 6.4.

rýchlostné preteky

rýchlostné preteky		
stíhacie preteky

stíhacie preteky		

1.m. Katarína Listopadová
1.m. Katarína Listopadová
2.m. Katarína Listopadová
3.m. Miroslava Syllabová
1.m. Tomáš Klobučník
2.m. Tomáš Klobučník
3.m. Tomáš Klobučník

50 m znak
100 m motýlik
200 m motýlik
50 m kraul
200 m prsia
100 m prsia
50 m prsia		

Gymnastika
Medzinárodné preteky
Linz (Rakúsko) 29.-30.3.
		
		

1.m. Samuel Piasecký
1.m. Samuel Piasecký
4.m. Samuel Piasecký

bradlá
hrazda
viacboj			

Športová streľba
Medzinárodné preteky
Ruše 11.-12.1.
Ruše (Slovinsko)
Vroclav (Poľsko) 22.-23.3.
		
		

2.m. Juraj Tužinský
2.m. Juraj Tužinský
5.m. Juraj Tužinský
3.m. Zoltán Baláž

VzPi 60
VzPi 60
LP 60
LM 3x 40

Triatlon
Medzinárodné preteky
Port Elizabeth
(Južná Afrika) 6.4.

10.m. Karol Džalaj

Iron Man

Zápasenie
Majstrovstvá Európy
Vantaa (Fínsko) 4.-6.4.
		

3.m. István Lévai
13.m. Dávid Lengyel

gr. štýl, do 66 kg
gr. štýl, do 98 kg

Medzinárodný turnaj
Zágreb (Chorvátsko) 8.2.
		
		
		

5.m. Attila Lévai
6.m. Richard Rigó
6.m. Vojtech Jakus
7.m. István Lévai

gr. štýl do 66 kg
gr. štýl do 71 kg
gr. štýl do 75 kg
gr. štýl do 66 kg

Zjazdové lyžovanie
Olympijské hry
Soči (Rusko) 8.-23.2.
		
		

5.m. Adam Žampa
6.m. Adam Žampa
19.m. Petra Vlhová

super kombinácia
slalom
slalom

Majstrovstvá sveta juniorov
Jasná 27.-28.2.
1.m. Petra Vlhová
		
14.m. Petra Vlhová

slalom
obrovský slalom

patrola			

jednotlivci

2.m. DUKLA „A“

družstvo

1.m. Štefan Matiaš
1.m. Martin Becík
2.m. Martin Jantek
3.m. Dušan Hegedus

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

1.m. Milan Randl
3.m. Matej Hajas
3.m. Filip Štancel

Plávanie
Medzinárodné preteky
Graz (Rakúsko) 4.4.
		
		
		
		
		
		

do 90 kg
do 100 kg
do 81 kg

Európsky pohár
Melchsee
(Švajčiarsko) 9.1.
Sestriere
(Taliansko) 27.-29.1.
FIS preteky
Kirchberg (Rakúsko) 22.1.
Kranjska Gora
(Slovinsko) 4.-5.2.
		
Medzinárodné preteky
Poľarnye Zory
(Rusko) 4.-5.4.
		

14.m. Petra Vlhová

slalom

7.m. Petra Vlhová

slalom

2.m. Adam Žampa

obrovský slalom

3.m. Petra Vlhová
3.m. Petra Vlhová

obrovský slalom
obrovský slalom

6.m. Adam Žampa
5.m. Adam Žampa

slalom
slalom

informačný spravodajca VŠC DUKLA Banská Bystrica

Anastasia
KUZMINOVÁ
1. miesto
ˇ
ZOH 2014 Soci
Biatlon
rýchlostné
preteky
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