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Editoriál
Na Hrách 30. olympiády v Londýne nás reprezentovalo 17 športovcov z piatich športových odvetví.
Citujúc Ľubomíra Roška, náčelníka odboru riadenia športu, jedna medaila bola povinnosťou, dve
by boli fajn a viac by bolo super. Z tohto pohľadu je zisk bronzovej medaily Michala Martikána
splnením si zákonnej povinnosti nášho strediska. Popri Michalovi Martikánovi treba kladne
hodnotiť vystúpenie Petra Hagaru v C1 na 200 m, keď príjemne prekvapil a dosiahol 6. miesto.
Takisto sa veľmi dobre držal Matej Tóth, ktorý dosiahol cenné 8. miesto. Za neúspešné nemožno
považovať ani vystúpenia Petra Geleho a Martina Jankovca, ktorí obsadili 6. miesto v K4, resp.
8. miesto v K2. Ani 12. miesto Dany Velďákovej nepovažujem za neúspech. Všetkých nás mrzí, že
za očakávaniami zaostala Martina Hrašnová so svojím 21. miestom.
Chcel by som na tomto miesto poďakovať všetkým našim olympionikom, trénerom a členom
realizačných tímov, za ich snahu, nasadenie a úsilie, ktoré preukázali v bojoch o najcennejšie
méty. Celé vystúpenie našich športovcov na olympijských hrách bude predmetom analýz v rámci
jednotlivých športových oddelení s výstupom do ďalšieho olympijského cyklu.
Som presvedčený, že VŠC DUKLA Banská Bystrica má stále dostatočný ľudský a odborný potenciál
aby sme sa smelo mohli pozerať v ústrety XXXI. olympijským hrám v Rio de Janeiro.
Dušan Poláček
riaditeľ VŠC DUKLA
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Slováci zložili sľub do rúk
prezidenta I. Gašparoviča
BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Členovia slovenskej výpravy pre Hry XXX.
olympiády v Londýne (27. júla - 12. augusta 2012) zložili v starej
budove Národnej rady SR v Bratislave sľub do rúk prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča. Za športovcov formulku sľubu predniesli
strelkyňa Danka Barteková a rýchlostný kanoista Erik Vlček. „Bola som
aj trochu nervózna. Keď som dostala do rúk text sľubu, uvedomila som
si zodpovednosť, ktorá na mne je. Potom to však už išlo samo. Príprava
na sľub nebola taká náročná ako na olympijské hry. Párkrát som si text
prečítala,“ povedala pre agentúru SITA Danka Barteková. „Olympiádu
nebudem vnímať napriek tomuto sľubu inak ako predchádzajúce. Je
to pre mňa veľká pocta. Teším sa z nej, ale už sa sústredím na moje
disciplíny. Trému pred sľubom som nemal, nebolo to nič zložité. Danka
sľub pekne prečítala, mojou úlohou bolo iba držať vlajku a na záver
povedať: ´Tak sľubujeme.´ Pred sľubom nás trochu usmernili, ako
máme prísť, kde sa máme postaviť. To bolo všetko,“ uviedol Erik Vlček.
Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnilo 29 športovcov, z toho šesť atlétov,
jedna bedmintonistka, jeden džudista, sedem rýchlostných kanoistov,
štyria vodní slalomári, dve plavkyne, päť športových strelcov, dvaja
športoví gymnasti a jeden vzpierač.

výpravy Ľuborovi Halandovi slovenskú vlajku, pod ktorou budú
bojovať slovenskí športovci v Londýne.
Celkovo sa na Hrách XXX. olympiády v britskej metropole predstaví
46 športovcov zo Slovenska, čo je najmenšia výprava v histórii
štátnej samostatnosti. Reprezentanti a členovia sprievodu si prebrali
menovacie dekréty.
Olympijské sľuby pri predchádzajúcich účastiach samostatnej
slovenskej výpravy na OH skladali v roku 1996 vodný slalomár Peter
Nagy a cyklistka Lenka Ilavská, v roku 2000 basketbalistka Zuzana
Žirková a strelec Jozef Gönci, v roku 2004 strelkyňa Andrea Stranovská
a vzpierač Martin Tešovič a naposledy v roku 2008 gymnastka Ivana
Kováčová a jachtár Patrik Pollák.

„Je pre mňa cťou teraz tu s vami stáť a vypočuť si váš sľub. V tejto
miestnosti sa schvaľovala pred dvadsiatimi rokmi Ústava Slovenskej
republiky, o to väčšiu vážnosť má váš sľub. Všetci vám budeme
fandiť, aby ste podali maximálny výkon, akého ste schopní. Stať sa
olympijským víťazom je ako stať sa hrdinom. Ale aj tí, ktorí nezískajú
medailu, ale vydajú zo seba všetko, čo je v nich, si zaslúžia obdiv. Verím,
že sa budeme tešiť z vašich dobrých výkonov a výsledkov. Všetkým vám
držím palce, vráťte sa domov spokojní a šťastní,“ povedal vo svojom
krátkom príhovore prezident Ivan Gašparovič a odovzdal vedúcemu
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Olympionikov SR
z VŠC DUKLA
prijal aj minister obrany
BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Účastníkov Hier XXX. olympiády v Londýne
pôsobiacich vo Vojenskom športovom centre DUKLA Banská Bystrica
prijal v utorok popoludní Minister obrany Slovenskej republiky Martin
Glváč. Šéf rezortu obrany ich na najväčšie športové podujatie roka vybavil
symbolickým „ruksakom záchrany“ s vreckovým nožíkom, čiapkou,
termoskou a tričkom ministerstva obrany. „Teší ma, že sa vám, našim
‚Duklákom‘ podarilo splniť kvalifikačné predpoklady na olympijské
hry. Veľmi vám držím palce a verím, že sa vám v Londýne podarí
dosiahnuť najlepší možný výsledok. Som presvedčený, že budete hrdo
reprezentovať našu krajinu, klub i rezort obrany, ktorý za vami stojí,“
povedal minister Glváč.

V mene všetkých športovcov DUKLY sa ministrovi obrany poďakoval
športový strelec Jozef Gönci, ktorý sa zúčastní už na svojich piatych
olympijských hrách: „Dúfam, že starostlivosť a podporu, ktorú nám
preukazujete, budeme mať od Vás aj naďalej,“ povedal dvojnásobný
bronzový olympijský medailista.
Kvalifikačné kritériá na Hry XXX. olympiády splnilo spolu 46 slovenských
športovcov, pričom sedemnásť z nich patrí pod VŠC DUKLA Banská
Bystrica. Reprezentovať ho budú: športový strelec Jozef Gönci, ktorý
bude zároveň vlajkonosičom celej slovenskej výpravy, kladivárka Martina
Hrašnová, reprezentantka v trojskoku Dana Velďáková, diaľkarka Jana
Velďáková, džudista Milan Randl, rýchlostní kanoisti Peter Gelle, Ľubomír
Hagara a Martin Jankovec, športový strelec Juraj Tužinský, vodný
slalomár Michal Martikán, vzpierač Martin Tešovič, športový gymnasta
Samuel Piasecký, plavkyňa Miroslava Syllabová a reprezentanti v chôdzi
Matej Tóth, Miloš Bátovský, Anton Kučmín a Mária Czaková.
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DUKLA na 30. Olympijských
Martikán sa zapísal do dejín svetového športu
Na Hrách 30. olympiády
v Londýne sa zúčastnilo 46
športovcov, z toho až 17
bolo z VŠC DUKLA Banská
Bystrica. Tak ako sme písali
pred odchodom našich
športovcov o tom, že DUKLA
nechce byť vo výprave
len kvantititou, ale hlavne
kvalitou, sa naplnilo. Vďaka
Michalovi
Martikánovi
získala
DUKLA
ďalšiu
olympijskú medailu a v ére
samostatného Slovenska sa
z OH bez nej ešte nevrátila.
Najväčšiu zásluhu má na tom práve Michal Martikán, ktorý získal
svoju piatu medailu v rade na piatich olympijských hrách. To sa
v novodobej histórii olympijských hier podarilo len 4 športovcom.
Michal potvrdil, že je spoľahlivý športovec a aj keď mal v sezóne
zdravotné problémy, dokázal sa do Londýna prebojovať v náročnej
národnej kvalifikácii a potom sa na 100 % pripraviť na olympijský
štart. Aj napriek nevydarenej prvej jazde v kvalifikácii s kľudom
džentlmena postúpil do semifinále, potom bez problémov do
finále. Tam zajazdil výborne, dravo, odvážne. V cieli z toho bola
spomínaná bronzová medaila. Pri troche športového šťastia to
mohlo byť dokonca aj lepšie, ale vo vodnom slalome už v dnešnej
vyrovnanej konkurencii rozhodujú stotinky a tým pádom aj šťastie
na „dobrú vodu“.
Žiaľ, ďalšia medaila na duklácke konto už nepribudla, aj keď
nebolo k nej ďaleko. Veď vojaci získali ďalšie 4 umiestnenia do
8.miesta. Najväčšie nádeje sa dávali posádkam vodákov, deblu
a štvorkajaku, ktorých súčasťou bol aj Peter Gelle a Martin
Jankovec. Slovenský štvorkajak vždy pomýšľa na medailu
a v dvojkaku je Peter Gelle spolu s Erikom Vlčekom úradujúci
svetový šampión, takže očakávania boli veľké. Obe posádky
v rozplavbách, resp. dvojkajak v semifinále ukázali, že patria do
absolútnej svetovej špičky a vo finále sa máme na čo tešiť. Popri
veľkých očakávaniach ale prišlo menšie sklamanie, keď štvorkajak
skončil na šiestom a dvojkajak na 8. mieste. V konečnom meradle
sú to výborné umiestnenia, ktoré si treba ceniť, ale na chlapcoch
bolo vidieť, že chceli oveľa viac.

O príjemné prekvapenie sa však na rýchlej vode postaral Ľubomír
Hagara. Pred OH mu asi málokto dával šance na postup do finále
v kanoistickom šprinte na 200 m. Ľubo to však dokázal a ešte
aj vo finále predstihol dvoch súperov a bolo z toho vynikajúce
6. miesto a druhé najlepšie umiestnenie Duklákov pod piatimi
kruhmi v Londýne.
Štipku nádeje na medailové a veľké nádeje na finálové
umiestnenie sme dávali aj do našich atlétov. Hlavne trojlístok
Hrašnová, Veľďáková, Tóth mali reálne šance na popredné
umiestnenia a pri zhode okolností aj na medailu. Asi najviac sa
pri slove medaila skloňovalo meno Martiny Hrašnovej, čerstvej
vicemajsterke Európy v hode kladivom. Martine však vôbec
nevyšla kvalifikácia a tak v nabitej konkurencii nestačil jej výkon
na postup do finále, kde to mohli byť úplne iné preteky. Postup
do finále naopak vyšiel našej trojskokanke Dane Veľďákovej, ktorá
bez väčších problémov zvládla kvalifikáciu. Tej žiaľ vôbec nevyšlo
finále. Z možného útoku na prvú osmičku nebolo nič a Danka sa
musela uspokojiť „len“ s 12. miestom.
Dobré meno atlétov DUKLY tak zostalo v rukách, resp. v nohách
nášho chodeckého maratónca Mateja Tótha, ktorý sa vybral na
najdlhšiu atletickú olympijskú disciplínu v predposledný deň
olympiády. Aj keď tento rok 50-ku až do Londýna vynechával,
patril ako víťaz svetového pohára k okruhu favoritov. Od začiatku
pretekov však nestíhal so silnou a hlavne rýchlou čelnou skupinkou.
Matej sa sústredil na svoje tempo a svojou taktikou sa snažil
prebojovať dopredu. To sa mu aj darilo, aj keď v najrýchlejších
pretekoch olympijskej histórii to aj napriek výbornému výkonu,
stačilo „len“ na 8. miesto. Na jednej strane radosť z výborného
umiestnenia aj výkonu, na druhej strane trochu rozpaky, pretože
s týmto výkonom sa bráva na OH medaila. Navyše okrem dvoch
olympijských hier (Peking 2012 a Soul 1988) by tento výkon vždy
stačil na olympijské zlato.
Výborný výkon podal na OH aj ďalší chodec z tréningovej skupiny
Juraja Benčíka, Anton Kučmín. Na londýnskom The Mall, kde sa
konali chodecké súťaže, si vylepšil osobný rekord takmer o minútu
a vybojoval si najlepšie umiestnenie slovenského chodca na
20 km v ére samostatného Slovenska.
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hrách v Londýne 2012
Pri sumári kvalitných umiestnení nesmieme zabudnúť ani na
športového gymnastu Samuela Piaseckého, ktoré mu len o chlp
ušlo finále na bradlách a na svojich súperov sa musel prizerať
len v úlohe náhradníka. Samo mal aj trochu smolu, keďže cvičil
v rannej skupine, za rovnaký výkon vo večernej rotácii by sme
dnes možno mohli mať aj olympijského gymnastického finalistu.
To sú však len špekulácie, každopádne konečné 11. miesto je
vynikajúci úspech.
Streľba je šport, ktorý má na DUKLE veľkú tradíciu a vďaka
Jozefovi Göncimu aj dve olympijské medaily. Preto sme aj teraz
s nádejou sledovali vystúpenie našich strelcov. Jozefovi Göncimu
sa nepodarilo nadviazať na vynikajúce úspechy v Atlante
a v Aténach a po operácii očí sa už nedokázal vrátiť do top formy.
Po OH v Londýne aj ukončil svoju reprezentačnú kariéru. Kvalitný
výsledok dosiahol jeho mladší kolega, pištoliar Juraj Tužinský,
ktorý vo vzduchovke obsadil 15. miesto a nechýbalo veľa ani
k finále. Pri svojej premiére na OH však nesklamal a veríme, že
nadviaže na svoje úspechy z ME aj pod piatimi kruhmi.

s najlepšími na svete a patria medzi nich, ale na medailu je
treba ešte kus roboty a v neposlednom rade aj kus športového
šťastia. Pri tak vyrovnanej a širokej svetovej špičke je na zisk
olympijskej medaily v akomkoľvek športe okrem 100 % prípravy
nutná aj zhoda všetkých okolností. To neplatí len pre Slovákov,
ale všetkých športovcov. Len v máloktorých športoch je niekto
tak výnimočný, že sa nemusí obávať konkurencie, alebo si byť
istý úspechom. Tak ako sme mali na tejto olympiáde len jednu
medailu a 4 umiestnenia do 8. miesta, tak to môže byť na ďalšej
opačne.
nrtm. Matej Tóth

V prípade džudistu Milana Randla nemôžeme ani tak hovoriť
o sklamaní ako o smole. Tentoraz sa na neho neusmiala šťastena
už pri žrebe, keď hneď v prvom kole dostal za súpera jedného
z najväčších favoritov celého turnaja Gréka Iliasa Iliadisa. Aj keď
bojoval a dopredu nič nevzdával, nakoniec na skúsenejšieho
Gréka nestačil a s olympijským turnajom sa musel rozlúčiť po 5
minútach. Škoda, lebo Milan počas sezóny potvrdzoval, že pri
priaznivejšom žrebe môže ísť v pavúku veľmi vysoko.
Olympijská výprava v Londýne bola hodnotená ako priemerná.
Nedá sa hovoriť o nejakom prepadáku, ale čakalo sa o niečo viac
a po úžasnom úspechu v Pekingu prišiel reálny obraz slovenského
športu. Veľmi podobne by sa dala zhrnúť aj duklácka časť
výpravy. Naši športovci ukázali, že majú na to, aby sa porovnávali
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„DUKLÁCKA“ 20. OLYMPIJSKÁ MEDAILA V HISTÓRII
MARTIKÁN PO BRONZE: TONYMU SOM ZLOŽIL
POKLONU

Londýn (SITA) - Slovenský vodný slalomár Michal Martikán (VŠC
DUKLA) získal na OH 2012 v Londýne bronzovú medailu v C1. Obhajca
titulu z Pekingu 2008 skončil vo finále na treťom mieste so stratou
1,25 s na svojho veľkého rivala Francúza Tonyho Estangueta, ktorý sa
tešil z tretieho olympijského zlata. Striebro patrí
najrýchlejšiemu zo semifinále Nemcovi Siderisovi
Tasiadisovi.
„Som šťastný, niekde v hĺbke, ale trochu som aj
sklamaný,“ vyjadril svoje pocity Michal Martikán.
„Pred olympiádou som túžil po zlate, no po
dojazde som vedel, že po tých pár chybičkách
na takejto pádlovacej trati mi čas na víťazstvo
nebude stačiť. Najmä v spodnej časti trate som
stratil, trať technicky náročná nebola, no meniaca
sa voda raz pomohla, inokedy nie. V hornej časti
mi vo finále pomohla, žiadne korekcie som robiť
nemusel a v spodnej časti naopak.“
Výsledný čas vyvolal u Michala Martikána aj
úsmev na tvári, aj spokojné gesto. „Ťažko som však
mohol odhadnúť, na aké miesto postačí. Zrýchlil
som sa, dostal pod 100 sekúnd, no vedel som,
že ak zostávajúci súperi zajazdia dobre, tak ma
môžu predbehnúť. V hlave mi vŕtali tie chybičky
v dolnej časti trati. Na medailu som však už mohol myslieť, no v tom
momente bolo podstatnejšie, koľkí ma zosadia z prvého miesta.“
Semifinále už po finále až také dôležité nebolo, na prvej bránke si však
dve trestné sekundy žiadali vysvetlenie. „Bránku som poznal z tréningu,
viac som do nej vchádzal z ľavej strany, teraz ma to pridržalo a chyba
bola na svete.“ Pred Michalom Martikánom skončili dvaja a jeho
najväčší súper v histórii, zlatý Francúz Tony Estanguet. „Extra si nebolo
čo v cieli povedať, len som mu zablahoželal k skvelej jazde. Na svojom
konte mám už päť olympijských medailí a farba bronzového kovu jasne
napovedá, že ju aj za piatu, čo sa týka cennosti, považujem.“

Michal Martikán musel v sezónach riešiť aj nepríjemnosti a že medailovo
vynikol si zaslúži veľké uznanie. „Semifinále som mal pod kontrolou
a pravidlá určujú, že finále je najpodstatnejšie. Z toho vyplynulo aj
nasadenie, o medailu sa už predsa bojuje s hraničným úsilím. Po
semifinále som si pozrel video, prezliekol som sa, prezrel trať, rozjazdil.
Maximálne som sa sústredil a nič ma nevyviedlo z koncentrácie. Bol
som presvedčený, že finále zvládnem rýchlejšie, pretože som si v sebe
nechal ešte dostatok rezerv. Vždy tvrdím, že sa dá ísť
aj rýchlejšie, maximálne vyčistiť jazdu od chybičiek
znamená, že sa vám podarí zlepšiť aj o sekundy.
Ak to mám rozmeniť na drobné, v každom jednom
zábere som mohol viac pritlačiť.“
Trať označil Michal Martikán výstižne - pádlovacia.
„Technicky bola veľmi náročná a Tony Estanguet
i Tasiadis vedia na takýchto jazdiť, takže žiadne
prekvapenie. Dobre mi padlo tu trénovať, veľa iného
som si už na olympiáde nemohol dovoliť.“
V 33 rokoch Michal Martikán dosiahol unikátnu
zbierku olympijských medailí a mieni v nej ešte
pokračovať. „Roky plynú veľkou rýchlosťou a ja
sa určite s najkrajším športom nemienim rozlúčiť.
Olympijské Rio o štyri roky by mohlo byť ďalšou
inšpiráciou.“
Martikán získal už svoju piatu medailu z OH, druhú
pre Slovensko v Londýne. Bronzový kov doposiaľ
Martikánovi v jeho olympijskej zbierke chýbal. Historicky prvý zlatý
medailista v samostatnej ére Slovenska zopakoval pred štyrmi rokmi svoj
triumf z Atlanty 1996. V dvoch medzicykloch bol dvakrát strieborný, pred
ôsmimi rokmi v Aténach kontroverzným verdiktom jury. Martikán je
najúspešnejším vodným slalomárom v histórii tohto športu. V seniorskej
kategórii získal na OH, MS a ME spolu 36 medailí. V singli sa stal štyrikrát
majstrom sveta i Európy.

HAGARA PREKROČIL SVOJ TIEŇ, 6. MIESTO JE ÚSPECH
Londýn (SITA) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike
Ľubomír Hagara sa 6. miestom v C1 na 200 m na
Hrách XXX. olympiády v Londýne vo vodáckom areáli
Eton Dorney, nachádzajúcom sa približne 50 km
juhozápadne od centra britskej metropoly, postaral
o vyrovnanie slovenského výsledkového maxima.
Už postupom medzi elitnú osmičku v olympijskej
premiére tejto disciplíny prekročil očakávania, šieste
miesto je viac, ako ktokoľvek pred olympiádou od
neho čakal.
„Keby mi niekto pred OH povedal, že budem šiesty,
asi by som sa len zasmial. Už postup do finále bol
pre mňa príjemným prekvapením a úspechom,“
začal 27-ročný odchovanec nováckej kanoistiky
hodnotenie svojho londýnskeho vystúpenia. „Pred
štartom rozhodujúcej jazdy som si hovoril, že by
bolo super, keby som predbehol aspoň dvoch
súperov. Presne to sa mi podarilo. Samozrejme,

že som myslel aj na medailu. Dobre som odštartoval, cítil som, že
som vpredu. Postupne mi ale v protivetre dochádzali
sily a už som nedokázal udržať to vysoké tempo.
Nemôžem však povedať nič iné, ako že som
spokojný,“ dodal Ľubomír Hagara.
Psychický tlak pred finále necítil. „Nebol som
nervózny, išiel som na štart s absolútne čistou
hlavou. Svoj cieľ som splnil už tým, že som sa dostal
na olympiádu, finále bol už bonus, šieste miesto
čerešnička. Užíval som si to, paráda,“ spokojne
pokračoval jediný kanoista v slovenskej výprave.
Päť dní fúkal vietor pretekárom do chrbta, v sobotu
sa to zvrtlo a prvýkrát od začiatku kanoistických
súťaží dulo oproti. „Ťažko povedať, čo by sa stalo,
keby aj dnes fúkalo zozadu. Ja som ľahký, na štarte
sa dokážem rýchlo odlepiť. Tí ťažší majú s tým väčší
problém. Na trati je to zase iné, pretože oni necítia
ten vietor tak ako ja. Každé preteky sú iné. Tieto
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dopadli takto, ja som rád. Šieste miesto je krásne,“ nenechal sa vyviesť
z pozitívnej koľaje olympijský nováčik.
Do Londýna cestoval tak trochu v „tieni“ kajakárov. „Nebol som pod
tlakom, bola to pre mňa výhoda. Nezávidím chlapcom z K2 a K4, na
ktorých všetci tlačili, čakali medailu. Ja si myslím, že šieste miesto
štvorkajaka a ôsme dvojkajaka sú úplne super výsledky. Kto tvrdí niečo
iné, absolútne sa nerozumie športu. V iných krajinách chvália svojho
športovca, keď vidia, že bojoval, čo to dalo a skončí trebárs aj tridsiaty.
U nás na Slovensku sa berú iba medaily, zvyšok je ´sklamaním´,“
zamyslel sa Ľubomír Hagara nad vnímaním výsledkov slovenskými
fanúšikmi.
V trenčianskej Dukle patrí do skupiny trénera Slavomíra Kňazovického.
Ten do Londýna nepricestoval, svojmu zverencovi radil cez telefón.
„Volali sme spolu pred štartom. Vravel mi, že nech to dopadne
akokoľvek, už postupom do finále som splnil cieľ a aj ôsme miesto by
bolo príjemným prekvapením. Dal mi technické rady, čo všetko mám
dodržiavať. Snažil som sa to všetko urobiť,“ naznačil svoju komunikáciu
s koučom, ktorý v roku 1996 v Atlante vybojoval pre Slovensko striebro
v C1 na 500 m.
„Napríklad mi poradil, že mám zopakovať ten ostrý štart, ťahať to
silou. Práve sily mi však postupne dochádzali. Určite som to na začiatku
neprepálil, ale už v piatok v semifinále som dal do toho všetko. Vo
finále som opäť siahol až na dno,“ dodal na otázku, aké konkrétne
technické rady mu kormidelník dal.
Na tribúnach mu držali palce rodičia a sestra Erika. „Bol obrovský hluk,
ale otca som pred štartom započul. Som rád, že ma prišli podporiť aj
mama a sestra, pomáhalo mi to,“ pochvaľoval si Ľubomír Hagara.
Veľký výsledok by si zaslúžil aj veľké oslavy. „Tu v Londýne to bude iba
skromné, niečo oslávime v Slovenskom dome, ale tí, čo ma poznajú,
vedia, že doma to rozbalíme naplno, ako keby som získal zlato,“ zasmial
sa kanoista Dukly Trenčín.
Za 6. miesto určil Slovenský olympijský výbor svojim športovcom
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odmenu 8000 eur. „Čo s ňou? Tak na to som doteraz vôbec nemyslel.
Samozrejme, že ma to poteší a pomôže mi to. Chcem sa v Trenčíne
rozhliadnuť po nejakom byte, odmena mi pri tom pomôže,“ naznačil
„riešenie“ finančnej odmeny.
Hoci je leto ešte v plnom prúde, sezóna sa preňho pomaly končí. „Ešte ma
na budúci týždeň čakajú majstrovstvá Slovenska v Piešťanoch a potom
príde ´strašný´ oddych. Som zničený, tri mesiace nechcem pádlo, loď
a činky ani vidieť. Budem iba sedieť v kresle pred televízorom. Tréner
mi to bude musieť tolerovať,“ so smiechom predstavil svoje najbližšie
plány. Myslí však už aj na vzdialenejšiu budúcnosť. „Nie som najmladší,
ale verím, že o štyri roky o Rio zabojujem,“ uzavrel Ľubomír Hagara.
Foto: Boris Bergendi

SLZY SKLAMANIA A ZÚFALSTVA V OČIACH ČLENOV K4
Londýn (SITA) - ,Vlajková
loď´ slovenskej rýchlostnej
Peter Gelle
kanoistiky - mužský štvorkajak
v zostave Peter Gelle, Martin
Jankovec, Erik Vlček a Juraj
Tarr nenaplnil vo finále K4
na 1000 m na Hrách XXX.
olympiády očakávania a na
medailu si nesiahol. Hoci ešte
približne 150 m pred cieľom
pádlovala slovenská posádka
na striebornej pozícii, v cieli ju
klasifikovali ,až´ na 6. mieste. Po
bronze z Atén 2004 a striebre
z Pekingu 2008 tak slovenská
vlajka v britskej metropole na
stožiar nevystúpala.
„Čakal som viac, veľmi som
chcel, nevyšlo to. Nepredstavoval som si to takto,“ začal ,háčik´ lode
Peter Gelle. „Ten záver nám nevyšiel. Neostali sily, išli sme úplne
´do tmy´. Bohužiaľ, súperi boli lepší. Šieste miesto je pre nás veľké
sklamanie,“ pridal sa najmladší člen posádky Martin Jankovec. „Chceli
sme dosiahnuť to, na čo máme, o čom vieme, že môžeme ísť. Darilo sa
nám to takmer do cieľa. Nie, určite sme to na začiatku neprepálili. Toto
tempo sme dokázali ísť. Trúfali sme si udrieť v závere, ale už nebolo síl.
Škoda...,“ nedokončil 24-ročný Trenčan.
„Kto videl tie preteky, musí súhlasiť s tvrdením, že osemsto metrov sme
išli výborne, presne tak, ako sme chceli. Záver nám nevyšiel. Všetci sme
chceli medailu. Aj takýto vie byť šport,“ opäť si zobral slovo Peter Gelle.
Peter Gelle s Erikom Vlčekom štartovali v areáli Eton Dorney približne
50 km juhozápadne od centra Londýna nielen v K4, ale rovnako na
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Martin Jankovec

kilometrovej trati aj v K2. V dvojkajaku
skončili na 8. mieste. „Nie, určite to
nebola chyba, zregenerovali sme,
nemali sme fyzické problémy. Bol som
pripravený, dvojkajak ma neunavil.
Pred štartom som sa cítil výborne,“
tvrdil Peter Gelle.
Z posádky, ktorá v prvom desaťročí
21. storočia kraľovala svetu vo svojej
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disciplíne a zbierala jeden vzácny kov za druhým, vypadli súrodenci
Richard a Michal Riszdorferovci. Tí ešte v júni štartovali na majstrovstvách
Európy v chorvátskom Záhrebe, potom prezídium Slovenského zväzu
rýchlostnej kanoistiky definitívne rozhodlo, že v lodi do Londýna ich
nahradia Peter Gelle a Martin Jankovec.
„Stará zostava už svoje maximum dosiahla, už to ďalej nešlo. Nemyslím
si, že by tu náš štvorkajak v starom zložení dosiahol lepší výsledok.
Na majstrovstvách Európy skončili Srbi bronzoví, našej starej zostave
´naložili´ vyše dve sekundy. Teraz sa nedostali ani do finále. To je
veľavravné. Mišo Riszdorfer už nestačil, Richard bez neho nechcel ísť.
Beriem, že Riči bol a stále je excelentný ´háčik´, ale medziľudské vzťahy
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boli natoľko narušené, že by to nebolo dobre, aby ostával v posádke,“
pootvoril dvere do kanoistickej kuchyne tréner Peter Likér. „Peťo Gelle si
sadol do lode a išlo to. Je mi chlapcov veľmi ľúto, pretože všetci sú to
kvalitní pretekári. Nevyšlo to,“ dodal lodivod K4.
Všetci štyria slovenskí reprezentanti mali pri rozhovoroch po pretekoch
slzy v očiach. Bolo na nich vidieť, že finálový kilometer ich všetkých
bolel nielen fyzicky, ale najmä psychicky. „Čas všetko vyrieši. Neviem
odhadnúť, koľko to bude trvať, kým to prebolí, ale asi dlho. Veľmi dlho.
Takto sklamaný som ešte nikdy nebol,“ opäť na pokraji plaču hovoril
Peter Gelle.
Foto: Boris Bergendi

CHODEC TÓTH AKO VLK SAMOTÁR,
DO OSMIČKY SA OBDIVUHODNE UŠTVAL
Londýn (SITA) - Tempo pekelné, v ústach sucho, hlava horúca, telo sa
zaváralo ako ovocie pod viečkami v hrnci starých mám. Chodec Matej
Tóth nástrahy počasia i búšenie do frekvencie krokov vydržal so cťou.
Možno trochu zľavil z túžob, no okolnostiam sa mazácky prispôsobil,
organizmu rozkázal a sťaby generál ho prinútil k poslušnosti. Prvý dojem
z ôsmeho miesta ošiaľ radosti nevzbudil, pri druhom dojme superlatívom
nebolo konca kraja.
„Ja by som sa na horšie ako na šieste miesto pred olympiádou
netipoval. Už na štarte nebolo chladno, dôležité bolo ľadovať si hlavu,
zachladzovať organizmus, len aby som vydržal. Teplo nás prekvapilo, aj
keď podľa predpovedí sa čakalo. Rátal som s tým, doma pred odletom
mi bola horúčava neustále v pätách. Bojoval som s prehriatím, čelil
mu a podarilo sa. Pri ideálnom počasí, nepochybujem, by som zašiel aj
národný rekord.“
Maťko Tóth ako vlk samotár, potreboval sa dostať do tejto polohy,
lebo rovnocenného partnera do svorky nenašiel. „Nevyhovovalo mi

hnanie vpred, veľmi skoro
najväčšie esá dupli do
koní a ja som sa šetril. Už
na nejakom dvanástom
kilometri ma vábili, aby
som pretekal.“
V dobrom slova zmysle by
bol Maťo blázon, keby sa
nechal strhnúť vábničkou
súpera. „Ja si pôjdem
to svoje, kašlem na vás,
takto som si hovoril. Mal
som trochu ťažší krok, nie
ideálny, tepy občas zastrašili
frekvenciou, preto som sa
chlácholil a brzdil. Máš čas,
nedaj sa vyprovokovať.
Na 20. kilometri som sa
rozchodil a od desiateho
až po 35-ty bolo super na okruhu pochodovať. Druhý najlepší výkon
v kariére ma nakoniec obdaroval, vlastné pocity mi vždy zavelili, choď
rýchlejšie, alebo spomaľ, nikto mi do toho nezašomral, nikomu som sa
neprispôsobil.“
Pochodoval na hrane a sám priznal, že každá sekunda zrýchlenia by ho
zabila. „Na výkon som pred štartom nemyslel, možno 3:43 som tipoval.
Po dvoch kilometroch som sa presvedčil, že budem musieť pridať, ak
mám uspieť. Vedúcu skupinku som si nevšímal, keď si trúfajú, prosím.
Boj o medailu som si nepripúšťal, len som túžil po čo najlepšom
umiestnení. Nezožieral som sa, nerátal, nekalkuloval. Hukot v dave bol
emotívny, vyháňal pulz aj o päť úderov nad únosnú hranicu. Snažil som
sa od toho odbremeniť, akoby som len televíziu nezaujato sledoval.
Hľadal som trochu pokoja na trati, na otočke bol asi najvýraznejší,
no v závere ľudia burcovali, Slováci hlasivkami nešetrili. Snažil som sa
všetkých dostupných pred štartom ovplyvniť, aby do mňa nehučali do
30-teho kilometra, potom sa už môžu vykričať. Diváci boli fantastickí,
vytvorili úžasnú atmosféru.“
Najkrajší, aký zažil, napriek tomu, že povrchom nedokonalý.
„Dvojkilometrový okruh mi sadol, aj keď odchádzali na nerovnostiach
kríže, technika si odtrpela, našťastie stopy vo mne nezanechala. Bez
napomínania zvládnuť túto päťdesiatku je pre mňa veľmi cenné. Tohto
roku som podriadil snahu týmto jediným pretekom a urobil dobre.
Zašiel som fantasticky, splnil limit aj na budúcoročné MS a môžem sa
opäť sústrediť na ďalší cieľ. Roky pribúdajú a ak mám vydržať pri plnom
zdraví do ďalšej olympiády v Riu, treba si záťaž citlivo ordinovať.“
Matej Tóth šliapal tak, aby sa postupne prepracoval do top desiatky,
väčšie ambície si ťažko mohol pred oči prestierať. „Nakopol som tempo,
no len úplne symbolicky, a potom réžiu zobrali do rúk iní borci. Túto
päťdesiatku by som náročnosťou zaradil na druhé miesto, hneď po
berlínskej na majstrovstvách sveta. Tam som sa z krízy nevymotal,
teraz s väčšou skúsenosťou som sa lepšie odreagoval. Rozumnejšie
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sa posudzovať bolo najdôležitejšie. Ani jednu sekundu nebanujem,
reguloval som sa, síce na hrane, ale podarilo sa.“
Matej Tóth zvládol krásnu päťdesiatku. „Užíval som si ju. Oblieval som
sa, ľadoval, voda postupne v tom teple vôbec nechladila, preto ten ľad,
aj pod čiapkou. Jedol som každých desať kilometrov gély, pripravil zo
šesť litrov nápoja, vypil som možno štyri litre. Prišli aj krízy, po 34. km
to ružovo nevyzeralo, trochu som zneistel, lebo pocity naznačovali, že
ma čaká trápenie. Našťastie som spomalil, snažil sa nájsť iné tempo,
aby som komfortne pokračoval ďalej. Pomohla mi aj rada od trénera,
sily som ešte ušetril a o chvíľu som sa na trati opäť našiel. Na 46.
km som čelil ďalšiemu záchvevu, akejsi krízičke, ale našťastie som ju

9

rozdýchal. Povedal som si, teraz alebo nikdy, veď je to olympiáda. Už
aj konkurencia spomalila, a ja som bojoval o každú sekundu. Diváci
spôsobili, že mi v záverečných desiatich kilometroch naskočila od
zimomriavok husia koža, zo Slovenska prišli zo všetkých kútov.“
Blízkych hneď v dave vyrátal. „Švagrovci, bratia manželky, ďalší švagor
Peťo Korčok s manželkou, veľa fanúšikov z Krupiny, Bacúcha, Hlohovca
a ďalší.“
Matej Tóth doletel do Londýna ako posledný a urobil dobre, nemusel
vnímať v ‚dedine‘ oslavy tých, ktorí mali po svojej disciplíne. „Veľmi
som fandil na diaľku, vnímal smolu pri bronzoch, ktoré považujem za
fantastický úspech. Atletika nám nevychádzala, boli sme smutnejší
a ja som sa pokúšal výsledkom rozveseliť. Aj Lucka Klocová ma ôsmym
miestom potešila, odrazu slovenská atletika zdvihla hlavu a ja som
pomohol ju vzpriamenú udržať.“
Miloš Bátovský ledva kráčal,
keď sa rovnal do slovenského
stanu, snažil sa síce netrpieť,
no určite si dosť odtrpel. Od
35. km zažíval veľkú krízu.
„Prinútila ma k výraznému
zvoľneniu. Tepová frekvencia
sa upokojila, možno sa vyhnala
aj atmosférou, našiel som si
aeróbne tempo. Päťdesiatka
je ťažká, ak nejde, no už som
zažil aj ťažšie. Klíma až taká
náročná nebola, napriek
teplu. V Pekingu som sa
najviac na olympiáde vytrápil,
teraz stojím na vlastných,
aténska olympiáda bola
najvydarenejšia umiestnením
a časom.“

GELLE S VLČEKOM VO FINÁLE K2 NA 8. MIESTE
Londýn (SITA) - Slovenský dvojkajak Peter Gelle, Erik
Vlček obsadil vo finále na 1000 m v rýchlostnej kanoistike
na olympijských hrách v Londýne 8. miesto. Zlaté
medaily si na kilometri vybojovali Maďari Rudolf Dombi
a Roland Kökény. Úradujúci majstri Európy o 53 tisícin
sekundy v dramatickej koncovke zdolali portugalský
dvojkajak Fernando Pimenta, Emanuel Silva. Bronz si
vybojovali Nemci Martin Hollstein, Andreas Ihle.
Gelle s Vlčekom sú na kilometri úradujúci majstri sveta,
ale do finále nevstupovali ako favoriti. Súboj o medaily
začali pomalšie, favorizovaní Maďari tempo poriadne
napálili. Na vode v areáli v Eaton Dorney boli po štvrtine
trate Slováci na 6. mieste s odstupom 1,11 sekundy na
Maďarov. Kým súperi stupňovali tempo, Gelle s Vlčekom
začali strácať.
„Nebola to naša jazda. Sám neviem, čo sa mohlo
stať. Už byť na olympiáde vo finále je dobrý výsledok.
Nehovorím však, že sme mali nižšie ambície. Súperi
nám na celej trati utekali. Pokúšali sme sa nastúpiť,
chvíľu sme to držali, ale potom sme opäť padli dozadu.
Je to šport, s niečím takým treba rátať. Spolieham sa, že
jazda v štvorke bude lepšia,“ zhodnotil pre RTVS finále
Erik Vlček. Jeho kolega z lode Peter Gelle sa spoliehal na
záverečný finiš, ale ten neprišiel: „Chceli sme nastúpiť,
ale ako keby sme sa nevedeli pohnúť dopredu. Bolo to
len akési búchanie do vody, nešlo nám to. Nemáme svoj
deň. Teraz musíme rýchlo regenerovať a pripravovať
na zajtra.“
Foto: Ľubomír Souček
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PIASECKÉMU TESNE UŠLO FINÁLE NA BRADLÁCH, SKONČIL 11.
Londýn (SITA) - Slovenský športový gymnasta Samuel Piasecký
prišiel v Londýne na Hrách XXX. olympiády tesne o finálovú účasť
na bradlách. V redukovanom poradí by mu bolo bývalo stačilo na
finálovú osmičku po dvoch sledoch aj 9. miesto, no nakoniec po
docvičení všetkých gymnastov zostal pred jej bránami na 11. priečke.
Vo svojej olympijskej premiére sa predstavil aj v cvičení na hrazde,
kde obsadil 65. miesto
„Je to tesné, sú to najmenšie rozdiely, ktoré sú
v gymnastike. Taký však býva šport, teraz už sa s tým
nedá nič urobiť. Myslím si, že určite budem v desiatke,“
doplnil Samuel Piasecký.
Košický rodák bol so svojím výkonom na bradlách veľmi
spokojný. Do zostavy zaradil nielen svoj prvok Piasecky,
čo je veľtoč s dohmatom na jednu žrď, ale hneď v úvode
aj nový mimoriadne náročný prvok - toč do stojky
s obratom o 360 stupňov. V North Greenwich Arene
splnil svoj cieľ a odviedol kvalitnú prácu. „Išiel som do
Londýna najmä dosiahnuť dobrý výsledok na bradlách
a to sa mi môže podariť. Ak by som ich pokazil, veľmi by
ma to mrzelo. Prekvapila ma známka, ktorú som dostal.

Je to jedna z najlepších v mojej doterajšej kariére. Uvedomoval
som si, že zostava nie je stopercentná, boli v nej aj chyby. Určite
by som ju zacvičil aj lepšie,“ povedal pre agentúru SITA Samuel
Piasecký.
Pred odchodom na olympijské hry mala slovenská gymnastická
jednotka obavy z toho, že bude v prvom slede a rozhodcovia nemusia
dostatočne ohodnotiť jeho výkon, keďže si
môžu „šetriť“ vyššie známky na ďalšie dva
sledy. Napokon sa tieto obavy nepotvrdili.
S Piaseckým cvičili aj kompletné
gymnastické tímy Číny, Francúzska
a domácej Veľkej Británie. Arbitri preto
udeľovali objektívne známky. „Teší ma,
že si ma rozhodcovia všimli a ohodnotili
takto vysoko. Inokedy by som mohol
neviem ako luxusne zacvičiť a takúto
známku by som nedostal. Naozaj
pomohlo, že v tomto slede boli aj silné
tímy,“ doplnil zverenec Martina Zvala,
s ktorým sa po cvičení spokojne objal.
Piasecký neabsolvoval celý viacboj,
okrem bradiel cvičil už iba na hrazde.
V poslednej rotácii na tomto náradí
sa mu však nedarilo podľa predstáv,
pri jednom z prvkov spadol. „Hrazda
bola prakticky pre mňa doplnok. Zasekol som sa pri druhom prvku
a potom už neviem cvičiť. Spadol som asi ako jediný. Po dobrom
výkone na bradlách ma to až tak nemrzí. Horšie by to bolo, ak by
to bolo opačne,“ dodal Piasecký na margo vystúpenia v „kráľovskej“
gymnastickej disciplíne.
Športová gymnastika v Londýne láka. Organizátori ju situovali do
North Greenwich Areny, ktorá má kapacitu takmer 20-tisíc divákov.
V sobotu krátko pred poludním britského času sa hala z dvoch
tretín zaplnila. „Atmosféra bola výborná, skoro ako na futbale. Je
cítiť, že sú olympijské hry. V tejto hale som už cvičil v januári na
olympijskej kvalifikácii a bola tiež veľmi slušne zaplnená,“ dodal
Samuel Piasecký.

TEŠOVIČ V KATEGÓRII DO 105 KG NA 11. MIESTE
Londýn (SITA) - Na londýnskej olympiáde sa
predstavil v B-skupine v 105 kg hmotnostnej
kategórii i slovenský reprezentant Martin Tešovič,
ktorý v dvojboji dosiahol výkon 363 kg a vybojoval si
celkovú 11. pozíciu. Zverenec trénera Rudolfa Lukáča
bol na 12. mieste v trhu, keď vzoprel v druhom
pokuse 167 kg, v nadhode výkonom 196 kg dosiahol
vo svojom záverečnom treťom pokuse rovnako
dvanásty najlepší výkon.
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po pretekoch už päťnásobný olympionik Tešovič. V nadhode si potom
zvolil 190 kg za základnú váhu. Tú bez ťažkostí zvládol. Nasledovalo 196
kg, ktoré síce zdvihol nad hlavu, no rozhodcovia jeho pokus v súlade
s pravidlami nevideli.
Pri oprave však už slovenskému pretekárovi nemali čo vytknúť a tak
skončil so súhrnným výkonom 363 kg. „Ja som mal pocit, že to bolo
na prvýkrát v poriadku, no jury mala iný názor, sú prísni. Chcel som
v nadhode určite viac, niečo cez 200 kíl, ale nevyšlo to,“ komentoval
Tešovič, ktorému imponovalo žičlivé fandenie divákov v Excel Center.

„V Atlante bola podobná atmosféra, ale toto bolo tiež niečo úžasné,“
dodal vzpierač.
Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica má osobné maximá v hodnotách 190 kg
v trhu, 227 kg v nadhode a 412 kg v dvojboji. Je trojnásobným svetovým
šampiónom a rovnako vlastní aj tri najcennejšie kovy z majstrovstiev
Európy. Tridsaťsedemročný borec sa predstavil aj na letných OH v Atlante
(1996), Aténach (2004), Pekingu (2008), kde pre zranenie nenastúpil
a pred dvoma rokmi i na zimnej olympiáde vo Vancouveri ako jeden
z členov slovenského štvorbobu.
Foto: Ján Štefánik

TROJSKOKANKA DANA VELĎÁKOVÁ PO FINÁLE:
NOHY ODOPRELI POSLUŠNOSŤ
Londýn (SITA) - Trojskokanka
Dana Velďáková veľmi túžila,
aby si olympijské finále užila.
V hluku, keď bubienky praskali
pri každom mene britského
atléta a aj pri Boltovej
šprintérskej paráde, by aj
hlava nápor vydržala, no telo
akoby decibelom podľahlo.
Ani jeden z troch pokusov
nezvládla a zapísala si na 12.
mieste len nevyradených
11,92.
„Hlavu som pevne na krku
držala, neroztočila sa mi, no
nohy odopreli poslušnosť,“
analyzovala. „Členky sa
rozhodli
dovolenkovať,
bojovala som s nimi, no čím
viac som sa snažila, tým
to bolo horšie. V protivetre som ani bežecky, ani skokansky veľa
neukázala.“
Prvý pokus si zvolila trochu na risk. „Točiaci sa vietor mi sťažoval
rozhodnutie, ako sa rozbehnúť. Do druhého som si chcela divákov
roztlieskať, no bohužiaľ to bolo hneď po Boltovom štarte a hľadisko
všetko iné ignorovalo. Pred tretím som si rozbeh posunula dozadu, ale
išla som na strašne dlhú nohu a z toho sa nedá skočiť ďaleko. Strašne
sa mi stočil vietor, fúkal najskôr v chrbte a o chvíľu zafúkal opačne.
Ťažko sa potom skáče.“

Ani jeden pokus sa nevydaril, ten druhý možno najviac, ale skončil
s prešľapom. Odrazovú dosku trafila len raz, no práve vtedy sa ocitla
v záklone. „Sestra Jana ma povzbudzovala, pokúšala sa zo mňa striasť
nervozitu, iné riešiť nemohla.“
Tréner Radoslav Dubovský uznal, že pohoda u Danky chýbala. „Atmosféra
bola mimoriadne napätá, čakali sme lepší výkon, v rozcvičke sa
nevedela rozhýbať a preniesla si problémy aj do finále. Nepáčilo sa
mi, že diváci roztlieskavali najviac len domácu Aldamovú, keď chcela
podporu od nich druhá, nemala šancu. Zaužívaný druh motivácie
nevznikol, a to bola chyba. Skokanky si zvykli na nejaký rituál a keď
prenikol k nim chaos a hluk, rozladili sa. Príčiny sú však aj niekde inde,
poradiť sa nedalo, skleslosť sa prejavila, žiadna rada nad zlato by asi
nepomohla.“

Bolt ju pribrzdil, rozhodca ju pred rozbehom zastavil. „Bola som
pripravená, že idem skákať, no rozhodca ma zastavil, vraj až keď
dobehnú do cieľa, tak môžem. Upozorňovali nás na túto možnosť, vyšlo
to na mňa. Tretí pokus som chcela dotiahnuť, veľmi som sa snažila, žiaľ,
nohy opäť zaprotestovali.“
Po neúspešnom Pekingu sa snažila Dana Velďáková finále v Londýne
zvládnuť úplne inak. „Veľmi som sa naň tešila, chcela som si ho užiť,
škoda, že hľadisko nespolupracovalo tak, ako so všetkými britskými
hviezdami. Napriek tomu si odnášam zážitok, zopár Slovákov mi
v hľadisku držalo palce, nevyšlo mi to, no za podporu im ďakujem.“
Tréner Radoslav Dubovský sedel hneď pri sektore, presnejšie stál
a v emóciách sa chytal za hlavu. „Veľmi to prežíval, videl, že mi to nešlo.
Snažil sa pokynmi rozbeh korigovať a asi tušil, že s nožom na krku to
nebude dobré. Na dlhú nohu už nemôžete skočiť normálne. Hľadal
riešenie, no márne. Už pri rozcvičke som mala pomerne ťažké nohy,
hovorila som si len, že v pretekoch to môže byť lepšie. Nechcela som
sa nepríjemným pocitom poddať, nahromadilo sa veľa napätia, všetci
sa sústredili na semifinále šprintov a ja som si musela utvoriť akúsi
nepriedušnú bublinu okolo seba. Hukot cez ňu prenikol a ja som si uši
zapchávala.“

V trhu dostal nad hlavu 167, pričom zvládol základ
160 a následne aj svoju výslednú váhu. Tretí pokus
so 170 kg už bol nad jeho sily. „Bola tam technická
chyba, ktorá mi znemožnila zaznamenať tri
platné pokusy v trhu. To sa však stáva,“ povedal
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JURAJ TUŽINSKÝ JE S PREMIÉROU POD PIATIMI KRUHMI SPOKOJNÝ

Londýn (SITA) - Slovenský reprezentant v športovej
streľbe pištoliar Juraj Tužinský absolvoval v sobotu
na strelnici v Kasárňach kráľovského delostrelectva
(Royal Artillery Barracks) v Londýne svoju olympijskú
premiéru. Vo vzduchovej pištoli 60 obsadil výkonom
580 bodov pätnáste miesto, čo možno hodnotiť ako
solídny výkon. „Myslím si, že to bolo z mojej strany
veľmi dobré vystúpenie, som spokojný. Pätnáste
miesto síce nie je vôbec svetoborné, ale dosiahol
som métu 580 bodov, ktorú som si sám stanovil
ako osobný cieľ,“ skomentoval svoj výkon a výsledok
27-ročný strelec VŠC DUKLA Banská Bystrica.
Po rozpačitom začiatku sa predsa len pomaly rozbehol. „Ak som niečo pokazil,
bol to začiatok súťaže. Začal som štyrmi deviatkami, čo bola pre mňa taká
malá katastrofa. Dostal som sa pod tlak, vedel som, že už nemôžem ďalej
kaziť. Nástrel som mal dobrý, z dvanástich výstrelov jedenásť desiatok.
Potom sa začali preteky a ja som bol zrazu niekde úplne inde. Psychika
naozaj nepustí, je to moja prvá olympiáda, v hlave to poriadne zaškrípalo,“
priznal Juraj Tužinský po pretekoch.
V takýchto prípadoch sa zvykne hovoriť o nováčikovskej dani. On sám to ani
neskrýval, keď priznal, že na začiatku bol akoby zviazaný. „Bola to obrovská
nervozita. Presviedčal som sám seba, že už mám za sebou aj veľké preteky.
Keď som však prepol tlačidlo po nástrele na súťaž, zrazu prišiel blok.
Uvedomil som si, že už musím dávať iba desiatky. Je to ťažké. Po technickej
stránke to bolo dobré, ale po druhej - tretej deviatke som vôbec nechápal,
čo sa so mnou deje. Potom som sa skonsolidoval a začalo to padať tam,
kam som chcel,“ pokračoval rodák z Lučenca, ktorý už má vo svojej zbierke
úspechov aj tri bronzové medaily z majstrovstiev Európy.
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KLADIVÁRKE HRAŠNOVEJ KVALIFIKÁCIA NEVYŠLA, FINÁLE BEZ NEJ

Po prvej desaťvýstrelovej položke predviedol pri svojom terči trochu
netradičnej gymnastiky. Zobral pištoľ do ľavej ruky a niekoľko sekúnd ňou
mieril na terč. Toto viackrát zopakoval. Potom si sadol a opäť sa sústredil na
súťaž. „Sú to také kompenzačné cvičenia, aby sa chrbtica a svaly dostali
do správnej polohy. Pri streľbe z pištole je to trochu jednostranná záťaž. A
človek pritom aj vypustí z hlavy zbytočné veci,“ pridal Juraj Tužinský.
Na nástrel a 60 súťažných výstrelov má hodinu a štyridsaťpäť minút. Čas
môže využiť podľa svojich potrieb. Mnohí z jeho súperov si robili pravidelné
pauzy po každej desiatej strele, on má inú taktiku.
„Pauzy si robím podľa subjektívnych pocitov.
Obyčajne po dvadsiatom výstrele si urobím dlhšiu
prestávku, ďalšie už riešim podľa toho, ako som na
tom s časom,“ dodal slovenský pištoliar.
Konečné pätnáste miesto v konkurencii 44 strelcov
určite nie je preňho žiadnym prepadákom. „Boli to
pekné preteky, kvalitne zorganizované, so silnými
súpermi, strieľalo sa mi veľmi dobre. Určite budem
v globále na svoju olympijskú premiéru spomínať
v dobrom,“ uzavrel Juraj Tužinský, ktorého v Londýne
čakala v nedeľu 5. augusta ešte súťaž v ľubovoľnej
pištoli.
Ani druhé vystúpenie slovenských pištoliarov pod
piatimi olympijskými kruhmi v Londýne sa neskončilo
postupom do finále. V kvalifikácii ľubovoľnej pištole
60 dosiahol debutant na OH Juraj Tužinský výkon
554 a ten ho v konkurencii 38-štartujúcich zaradil na
22. miesto.
„Spokojnosť je relatívna vec. Na tie posledné roky, čo som dokázal strieľať,
tak to bola katastrofa. Dve sedmičky v tretej položke ma odradili, musel
som veľmi zabojovať o nápravu a na konci už neostali sily. Mohlo to byť
finále, škoda. Dal som osem deviatok vo finiši po sebe, a to nemohlo stačiť.
Keby tam z nich padli dve-tri desiatky, hneď by to bolo o inom,“ komentoval
svoje druhé a posledné vystúpenie v Londýne Tužinský.

Nakoniec sa to uňho rozbehlo tak, že po 56. výstrele dokonca atakoval
postup do osemčlenného finále, čo by bola taká malá senzácia. Z posledných
štyroch výstrelov však trikrát náboj z jeho pištole prevŕtal terč iba na deviatke
a práve tri body ho delili od posledného postupujúceho. „Nemyslím si, že
záver bol zlý. Priznávam však, že som už mal problémy. Bolo tam veľmi
horúco, triasli sa mi ruky, potil som sa. Na konci piatej položky prišli opäť
tri deviatky za sebou, tam mi to trošku ušlo, v závere som sa ale opäť
chytil,“ vysvetľoval Juraj Tužinský.
Pretekár má možnosť počas súťaže komunikovať so svojím trénerom, ktorý
obyčajne sedí za ním vo vyhradenom priestore. Stolička za slovenským
reprezentantom však ostala prázdna. „Môj tréner Tibor Kiss ostal v Banskej
Bystrici, neviem, prečo nevycestoval. Nemal som, našťastie, žiadne
technické problémy, takže zase až taký hendikep to nebol. Okrem toho
bol tu reprezentačný tréner Ivan Némethy. Boli sme dohodnutí, že ak by
som čokoľvek potreboval, pomôže mi,“ nechcel zbytočne rozdúchavať
problém a dodal: „Ja som tam vlastne sám so sebou, tam mi nemá kto
veľmi pomôcť. Musím bojovať sám. Keby som mal so sebou aj celú rodinu,
asi by mi to veľmi nepomohlo,“ usmial sa jediný slovenský debutant medzi
sedmičkou športových strelcov na londýnskej olympiáde.
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Londýn (SITA) - Slovenská kladivárka
Martina Hrašnová sa na OH 2012 v Londýne
neprebojovala do finále. V kvalifikácii dosiahla
v A-skupine výkon 68,41 m a to nestačilo na
postup medzi elitnú dvanástku, kvalifikačný
limit na priamy postup bol 73 m.
Na konečné poradie kvalifikácie sa ešte čakalo, B-skupina bola na
programe až o 1:40 h neskôr. Jedenáste miesto Hrašnovej v béčku so
sériou 67,69 - 68,41 - 67,75 jasne napovedalo, že sa jej finálová brána
definitívne zavrela.

„Asi som to nezvládla psychicky, rozcvičila som sa dobre, úplne
normálne, cítila sa uvoľnene. V prvom hode ma v rytme rozhodil
potlesk z druhej strany, práve keď som vchádzala do otočky, a potom
sa nervozita v ďalších stupňovala. Stratila som istotu, veľmi ma to
mrzí, že to nevyšlo, najmä keď na postup asi veľa nebude treba hodiť.
Ani veriť sa mi nechce, že som zo seba nedostala aspoň 70 metrov.“
Jeden z najväčších atletických tromfov na OH v Londýne, kladivárka
Martina Hrašnová, nezvládla kvalifikáciu. Podpriemerným výkonom
68,41 vydala zo seba len zlomok toho, čo v sebe cítila. Strieborná na
nedávnych ME v Helsinkách so 73,34 zaostala tak výrazne za svojimi
normálnymi hodmi, že jej obrovské sklamanie a slzy na krajíčku boli
pochopiteľné. Na konci kvalifikácie, po poslednom treťom hode, ešte
divákom smutno zamávala a výstižnou mimikou naznačila, ako veľmi ju
mrzí tento krach.
A pritom nič nenaznačovalo, že sa udeje malá športová tragédia.
Nepomerne väčšie ambície spôsobili, že Martina po kvalifikácii
symbolizovala kôpku nešťastia. „Sklamala som divákov, všetkých mojich
fanúšikov a verte, bolo ich veľmi veľa. Deň pred kvalifikáciou som si
prečítala 167 pozdravov od malých detí, ktoré mi
držali palce a na diaľku som ich veľkú podporu
intenzívne prežívala.“
Na vine by mohol byť Mo Farah, britská vytrvalostná
hviezda. Akurát bežal svoj rozbeh na 5000 metrov
a naplnené 80-tisícové hľadisko opäť nešetrilo
hlasivky. Podľa slov Martiny však burácanie nevnímala.
„Snažila som sa naplno skoncentrovať najmä na
techniku, no do hlavy sa mi zakrádalo aj veľa
ďalších alternatív, čo keď mi to nevyjde. Nevedela
som sa naladiť na pozitívnu vlnu, pripúšťala nezdar.
Žiadne predštartovné signály ma nezväzovali, nič
nenasvedčovalo, že takto skončím, ani rozcvička, keď
oba hody som zvládla vcelku dobre. Pred vstupom
do kruhu sa hneď pri prvom hode trochu objavila
nervozita a popri rozhádzanom rytme sa stupňovala.“
Martina Hrašnová nemienila nič uponáhľať, pretože
energie nahromadila v tele dostatok. „Žiadalo sa
len rozvážne hodiť. Zdá sa, že mi rýchlosť chýbala,
moja najsilnejšia zbraň. Zahádzala som najhoršie
v sezóne a som strašne sklamaná. Braňo, môj tréner
a brat, mi z hľadiska zdôrazňoval chyby, ktoré som robila, no aj sama
som si ich uvedomovala. Každý okolo mňa mi vychádzal v ústrety,
len ja som to zbabrala. Sezónu dokončím a zdá sa, že kariéru budem
musieť potiahnuť ešte štyri roky, aby som zmazala zo seba tieň z tohto
londýnskeho vystúpenia.“
Foto: Ján Sukup

TECHNICKY DOKONALÝ CHODEC KUČMÍN: S LEPIDLOM NA NOHÁCH
Londýn (SITA) - Chodec Anton Kučmín rozhodcov
v pretekoch na 20 km nerozdráždil. Nechali ho na
pokoji, len na dvoch si ‚zgustli‘, Rusovi Kanajkinovi
a Kolumbijčanovi Lopezovi. „Obstál som bez
napomínania,“ pochvaľoval si. „V rýchlosti aj tí
najlepší zdvihnú nohy do letu, lepivú techniku
neudržia, je to pochopiteľné a prejavuje sa to
najmä v spomalených záberoch televízie. Ja som
rozhodcov nerozdráždil ani raz.“
Anton Kučmín túžil na olympiáde zabudnúť na
všetko zlé, čo ho v sezóne postretlo. „Strašne som
rád, že sa mi konečne tento rok podarilo zašliapať
solídny čas. Bol to môj cieľ a som rád, že to bolo
práve tu. Začali sme voľnejšie, mne to vyhovovalo,
trafil som si tempo a kilometre pekne odbúdali.

Dosť dlho som ho držal, osobný rekord a 23. miesto
je tou najlepšou odmenou. Nebolo to bez krízy,
no len s menšou, ku koncu sa ozýval žalúdok, ale
vydržal som.“
Na počasie si nesťažoval. „Sem tam bolo teplo,
aj sa zamračilo, vody sme mali dostatok, nič
nechýbalo. Atmoféra hnala vpred, úplne ma
pohltila, dodávala krídla. Každý povzbudzoval,
pokriky som naplno vnímal. Mohol by som sa
aj nad nádhernými pamiatkami vzrušovať, no
pri maximálnom sústredení ťažko bolo niečo
obdivovať.“
Štartovná listina mohla Antona Kučmína aj
vydesiť, s najslabším sezónnym časom nebola
pozícia závideniahodná. „Vedel som, že nemám
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mája ma prenasledovalo, dvakrát som aj prestal trénovať, ale výhoda
dvadsiatky je v tom, že sa rýchlejšie vrátite späť do záťaže, až také
veľké kvantum kilometrov ako päťdesiatkári mať na konte nemusíte.
Záverečné predolympijské sústredenie v St. Moritzi mi pomohlo dostať
sa do pohody a dobre ma naladilo.“
Dvojkilometrový okruh vyzeral jednoducho a Anton Kučmín veľmi rýchlo
hltal na ňom kilometre. „Ako v expresnom vlaku, ani som sa nenazdal
a pretínal som dvojkilometrový medzičas. Ani obrátky mi s ostrosťou
neprekážali, neboli brutálne, vrchná zákruta trochu do kopca odobrala
rýchlosť a tempo príliš nerozhodila.“

odchodený rýchly čas, chodecký svet sa opäť posunul vpred a ja som
mal za sebou dosť veľa trápenia.“
Anton Kučmín dlho zápasil so svalovým zranením. „Od februára až do

Čo odkáže Anton Kučmín päťdesiatkárom má naporúdzi. „Nachystám ich
na skvelú atmosféru a aby si svoju dávku odchodili v pohode. Niekto si
možno túto dvadsiatku neužil, ako víťaz na olympiáde v Pekingu Rus
Borčin, no extra som si tieto smutné scénky nevšímal. Pre mňa bol
dôležitý relax a kontrola nad tempom. Nikto mi nepomohol, do žiadnej
skupinky som sa nezaradil, no zase som mal motiváciu na niekoho sa
doťahovať a cítiť, že mám ešte v sebe energiu.“
Tréner Juraj Benčík sa zapájal do pretekov pokynmi. „Najčastejšie mi
kričal, aby som si vždy niekoho pred sebou vybral a doťahoval sa na
neho. Dopadlo to dobre, asi som poslúchol na slovo. Doprial som si
iontový nápoj, po desiatom kilometri energetický gél, pomohol mi,
lebo inak by som asi bojoval aj s hladom a prázdnym žalúdkom.“
Anton Kučmín 23. miestom utvoril olympijské maximum slovenského
chodca na 20 km od čias samostatnosti. „Je to super, rád to počujem.“

SENZÁCIA SA NEKONALA, RANDL PREHRAL V 1. KOLE S ILIADISOM
Londýn (SITA, TASR) - Slovenský džudista Milan
Randl prehral v súboji 1. kola hmotnostnej
kategórie do 90 kg na olympijských hrách 2012
v Londýne s gréckym reprezentantom gruzínskeho
pôvodu Iliasom Iliadisom.

„Snažil som sa o aktívny spôsob boja, nemohol
som ani na chvíľku zastať, pretože Iliadis striehol
len na tento moment,“ vyčerpane komentoval svoj
výkon Milan Randl. „Prvé dve minúty sa mi taktika
osvedčila, potom som kondične trochu odišiel,
Iliadisove silné ruky ma veľmi vyčerpávali. Ťažko
sa presadzovalo cez jeho úchop, snažil som sa svoj
uplatniť, no nedalo sa, silný bol ako býk.“

Favorizovaný
dvojnásobný
majster
sveta
a olympijský víťaz z Atén 2004 Iliadis vyhral na
waza-ari. Dvadsaťpäťročný Grék sa ujal vedenia
na juko, keďže jeho slovenský súper dostal
dvakrát napomínanie za pasivitu, a potom si
zásluhou waza-ari pripísal na konto rozhodujúci
bod. Dvadsaťpäťročný borec VŠC DUKLA Banská
Bystrica má s Iliadisom nepriaznivú bilanciu 1:3.
Randl bol jediným slovenským džudistickým
zástupcom v britskej metropole.

Milan Randl po druhom napomínaní za pasivitu
prehrával 1:56 min pred koncom na juko.
„Rozhodcovia mali pravdu, vystúpil som zo žinenky,
pri tej snahe byť aktívnejší. Rozhodlo až waza-ari, ja
som cítil, že mi zatvára ľavé rameno, zostal som stáť
a z toho Grék svojím typickým spôsobom 76 sekúnd
pred koncom vyťažil.“

JANA VELĎÁKOVÁ
NEPOSTÚPILA DO FINÁLE DIAĽKY
Londýn (SITA) - Slovenská atlétka Jana Velďáková nenadviazala na
svoju sestru - trojskokanku Danu a nepostúpila do finále diaľky na
olympijských hrách v Londýne. V kvalifikácii skočila 618 cm, čo nestačilo
na dvanásťčlenné finále.
Na postup bolo nutných minimálne 640 cm. Jana Velďáková už tento rok
skočila na mítingu v Brne 665 cm, v poslednej súťaži pred odchodom do
Londýna zasa v Košiciach dosiahla 642 cm. Zverenkyňa trénera Radoslava
Dubovského si na piate veľké finále na vrcholnom seniorskom podujatí
bude musieť počkať. Velďáková sa na Olympijskom štadióne nemohla

spoľahnúť na pomoc vetra, pri
všetkých troch pokusoch fúkal
proti nej.
„Dnešok sa ťažko hodnotí,
nezúročila som prípravu, ktorú
som absolvovala. Dnešné
podmienky boli strašné. Ani
výkony ostatných dievčat
neboli excelentné. Na postup
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stačilo len 640 cm, čo je určite najmenej za všetky olympiády, čo boli.
Nerozumiem, prečo neotočili rozbeh na opačnú stranu do druhého
doskočiska, lebo všetky dievčatá mali protivietor, čo je hrozné. Postavy
ako my to proti takémuto vetru majú ťažké. Dnešné podmienky
boli katastrofálne. Snažila som sa, bojovala proti vetru, robila som
maximum. Prvé dva pokusy som nedochádzala na dosku, pri treťom
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som posunula rozbeh dopredu, ale chytila som pri ňom začiatok
plastelíny. Bol pri tom najlepší technicky, ale aj najdlhší, určite by stačil
na finále, keďže to bolo za 6 a pol metra,“ povedala Jana Velďáková.
Kvalifikáciu začala výkonom 602 cm, následne sa zlepšila o 16 cm
a v tretej sérii prešliapla. Tridsaťjedenročnú atlétku VŠC DUKLA Banská
Bystrica klasifikovali v súťaži na celkovom 27. mieste.

GÖNCI MÁ ZA SEBOU POSLEDNÝ VEĽKÝ VÝSTREL
Londýn (SITA) - Dlhoročná kariéra Jozefa Gönciho je na konci. So streľbou
síce úplne nekončí, ale na veľkých podujatiach už nebude súťažiť. Výstroj
občas vytiahne na lokálnych slovenských pretekoch, kde sa rád stretne
s kamarátmi.
Pre historicky najúspešnejšieho slovenského strelca bola rozlúčkou súťaž
v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, v ktorej obsadil výkonom 1157 bodov 31.
miesto. V záverečnej polohe kľačmo mal v poslednej sérii nábeh na stovku,
čo by bola štýlová rozlúčka s kariérou. Po ôsmich
výstreloch bol stopercentný, potom však prišli dve
deviatky. Na posledné výstrely kariéry sa dlhšie
sústredil, kvalifikáciu končil ako jeden z posledných.
„Chcel som sa rozlúčiť desiatkou v poslednom
výstrele kariéry. Napokon sa mi to nepodarilo, čo ma
mrzí. V závere som už bol so silami na konci. Poslednú
sériu som mal nábeh na stovku, rozbehlo sa to dobre.
Škoda, že to napokon nevyšlo... Dnes som mohol
streliť aj 1160, chcelo by to však väčšiu pohodu.
Som rád, že už mám kariéru za sebou. V jej závere
som už cítil, že len ťahám za sebou veľký vagón.
Bolo to nepríjemné. Človek cíti, že má natrénované
dobré čísla, a potom prídu preteky, rozhodca povie
štart a zrazu príde vnútorná nervozita. Čísla sú
potom horšie. Slzy na konci po poslednom výstrele
neboli a ani nebudú, sme silní chlapi. Od začiatku
olympiády som rozmýšľal, aké to bude po poslednom
výstrele. Je to zvláštne. Som rád, že som absolvoval
športovú kariéru a získal jednu veľkú a nezaplatiteľnú
skúsenosť,“ povedal po posledných veľkých pretekoch kariéry Jozef Gönci.
V budúcnosti sa ešte objaví na niektorých pretekoch, ale už to nebude
v slovenskom drese a pôjde iba o lokálne podujatia.
Gönciho posledný deň kariéry sa začal o 6.40 h ráno budíčkom, po ktorom
nasledovala tradičná hygiena. Poriadne si umyl najmä oči, aby nemal
zastreté videnie. Na raňajky už tradične zjedol vitamínové tyčinky. „Pred
súťažou veľa nejedávam, aby mi počas nej nepracoval žalúdok. To nemám
rád,“ uviedol Gönci. O 7.25 h mu odchádzal z olympijskej dediny autobus na
strelnicu a 12 sekúnd po ôsmej už vstupoval do haly, v ktorej mal absolvovať

kvalifikáciu. Nasledovala príprava na súťaž a od 9.00 h už strieľal. O 12:24:26
h londýnskeho času poslal posledný výstrel, skontroloval terč a definitívne si
vyzliekol streleckú bundu.
„Ráno bolo pokojné, nebol som vôbec nervózny. Chcel som si súťaž
poriadne užiť. Myslím si však, že som sa viac natrápil, ako som si užíval.
V ´kľačáku´ som odstrieľal viac ako jedny preteky. Neustále som musel
preostrovať, potom to už veľmi bolí a dostanete sa
do stavu, že zvažujete, či idete zabaliť, alebo pôjdete
ďalej naplno. Na olympiáde však preteky nemôžete
vzdať,“ vyjadril sa Gönci.
Košický rodák štartoval v Londýne už na svojich
piatych olympijských hrách v kariére. V Atlante 1996
pri debute získal vôbec prvú slovenskú medailu
v ére samostatnosti z OH, keď bol tretí v ľubovoľnej
malokalibrovke 60. Pridal aj 5. miesto v ĽM 3x40 a 28.
vo vzduchovej puške 60. O štyri roky neskôr v Sydney
bol v ĽM 3x40 vo finále ôsmy a vo vzduchovej puške 60
jedenásty. V Aténach 2004 vo vzduchovke získal druhý
bronz, medaila mu tesne ušla v ĽM 60 (4. miesto)
a v poslednom štarte v ĽM 3x40 zasa finále (9. priečka).
V Pekingu bol 16. v ĽM 60 a 37. v ĽM 3x40, v Londýne,
kde bol slovenským vlajkonosičom, skončil trikrát vo
štvrtej desiatke. „Prvé tri olympijské štarty by som
charakterizoval slovíčkom super, bolo tam veľa
dobrého, posunul som sa dopredu. Peking už nebol
bohvieaký, vtedy som sa už strelecky trápil. Začal
som si vážiť aj iné veci. Londýn už bol mojou rozlúčkou,“ porovnáva Gönci.
Najlepší svetový strelec rokov 1998 a 1999 a víťaz ankety o najúspešnejšieho
športovca SR 1999 nazbieral počas kariéry 85 medailí z vrcholných súťaží.
V roku 1998 sa v kráľovskej puškárskej disciplíne ĽM 3x40 stal majstrom
sveta.
„Asi titul majstra sveta je pre mňa najviac. Vždy som tvrdil, že je to
olympijská medaila. Bronzových medailistov z olympijských hier je strašne
veľa, majstrom sveta sa môžete stať raz za štyri roky. Možno to je však
narovnako, neviem to povedať jednoznačne,“ uviedol Gönci, ktorý mal
však v streľbe jeden nenaplnený cieľ. Nikdy sa mu nepodarilo získať zlatú
olympijskú medailu. „Moja kariéra bola krásna, miestami neprekonateľná.
Zažil som momenty, keď som ráno vstal a vedel som, že večer vyhrám.
Potom prišli zasa momenty, keď to nešlo, ale o tom je šport. Som veľmi
rád, že som si tým celým mohol prejsť. Streľba mi nevzala nič, inak by som
to už dávno nerobil. Naučila ma trpezlivosti a rozvážnosti. Tým, že to je
šport jednotlivcov, tak som sa musel naučiť bojovať sám za seba. Nikto
vám v streľbe nepomôže. Rovnako to funguje aj v živote. Určite mi dala
veľa kamarátov a niekedy aj príliš veľa trénerov,“ uviedol Jozef Gönci.
Za najpamätnejší výstrel kariéry považuje posledný vo finále vzduchovej
pušky v Aténach, kde potreboval v súboji proti Kórejčanovi Cheonovi Min
Hovi po predchádzajúcom zásahu (9,3) desiatku. Gönci ukázal pevné nervy
a výkonom 10,4 vybojoval bronz. Svoju ďalšiu budúcnosť si necháva zatiaľ
pre seba, ale už teraz sleduje prípravu niektorých strelcov a snaží sa im
pomáhať.
Po posledných OH v Londýne priznal, že tri disciplíny už boli preňho priveľa.
Zo svojho programu však nechcel zľaviť. „Žiadna disciplína nebola tento rok
špičková, nemohol som v nich konkurovať najlepším a atakovať finálovú
osmičku. Išiel som do Londýna ako najlepší Slovák a reprezentoval som
všetkých puškárov u nás doma. Preto som si povedal, že to odstrieľam aj
za nich a čo najlepšie. Čakal som však od seba viac,“ doplnil Gönci.
Foto: Ľubomír Souček
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SYLLABOVÁ ODCHÁDZALA Z BAZÉNA NESPOKOJNÁ
Londýn (SITA) - Slovenská reprezentantka
Miroslava Syllabová neuspela vo svojom jedinom
vystúpení na Hrách XXX. olympiády v Londýne,
keď dosiahla v disciplíne 50 m voľný spôsob
čas 26,07 s, obsadila 38. miesto v rozplavbách
a nepostúpila do podvečerného 16-členného
semifinále. Dvadsaťjedenročná Levičanka skončila
v šiestej rozplavbe piata s odstupom 0,53 s za
víťaznou Číňankou Ču Čchien-wej. Najlepší výkon
dosiahla holandská víťazka krauliarskej stovky
Ranomi Kromowidjojová (24,51 s), Syllabová za
ňou zaostala o 1,56 s.

„Do poslednej chvíle som naháňala lepší kvalifikačný
čas. Netušila som, ako to napokon dopadne. Ak by
som od marca vedela, že mi postup nemôže ujsť,
príprava by vyzerala úplne inak. Nezahrali nám
do kariet okolnosti. Nechcem sa však vyhovárať.
V posledných týždňoch som v príprave urobila všetko
pre dobrý výsledok, tréningové časy naznačovali, že
by som mohla plávať na úrovni osobného maxima,“
povedala Syllabová.

„Nie som spokojná s mojím výkonom. Čakala
som viac. Ten čas nebol až taký tragický, pred
rokom by som ním bola nadšená. Teraz to bolo
4 až 5 desatín za osobným rekordom, čo je na
päťdesiatke dosť. Poučím sa z toho a dúfam,
že nabudúce to bude inak vyzerať. Toto malo ďaleko od toho, keď
sa mi pláva dobre. Tréningové časy hovorili, že by to malo byť dobré
a aspoň na úrovni osobného rekordu. Som tu bez trénera, čo tiež mohlo
ovplyvniť môj výkon. Na tréningoch som sa snažila urobiť maximum,
rovnako aj pred štartom, ale nie vždy to vyjde. Mojím cieľom bolo
atakovať minimálne osobný rekord. Olympiáda je niečo iné ako ostatné
šampionáty, ktorých som absolvovala veľa. Pred štartom som sa tešila,
zvlášť som nervozitu neriešila,“ povedala Miroslava Syllabová.
Zverenka Jiřího Waltera až do začiatku júla netušila, či sa na olympijských
hrách predstaví. Od marca mala síce splnený B-limit, ale Medzinárodná
plavecká federácia (FINA) jej účasť schválila až na prelome júna a júla.
Syllabová chcela pôvodne už skončiť sezónu, týždeň oddychovala a po
oznámení nominácie sa pustila opäť do tréningového procesu.

Členka VŠC DUKLA Banská Bystrica bola v Londýne
bez osobného trénera, v bazéne po utorňajšom
prílete počas stredajšieho a štvrtkového tréningu
na ňu dozeral Gabriel Baran. Jiří Walter jej v britskej
metropole chýbal, bez osobného kouča bola na
vrcholnom seniorskom podujatí prvýkrát v kariére.
„Gabriel Baran sa o mňa dobre stará, ale nepozná
ma tak dobre ako osobný tréner. Každý pretekár
potrebuje mať pri sebe človeka, ktorý ho dobre pozná. Aj to mohlo
čiastočne ovplyvniť môj výkon,“ doplnila Syllabová.
Rodáčka z Levíc je na svojich premiérových olympijských hrách.
V Londýne by si chcela do svojho odchodu vychutnať atmosféru
vrcholného športového sviatku. Nevylúčila, že sa pokúsi dostať aj na
najbližší do Ria de Janeiro.
„Je to však ešte veľmi ďaleko. S plávaním sa nechystám končiť. Ďalšie
olympijské hry môžu byť mojim cieľom,“ doplnila Syllabová.
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CZAKOVÁ 53. V CHÔDZI NA 20 KM
Londýn (SITA) - Ruska Jelena Lašmanovová
získala na OH v Londýne zlatú medailu v chôdzi
na 20 kilometrov v novom svetovom rekorde
1:25:02 h, keď predchádzajúce maximum krajanky
Very Sokolovovej z minulého roku prekonala o
šesť sekúnd. Striebro si vybojovala ďalšia ruská
reprezentantka Oľga Kaniskinová (1:25:09)
a bronz putuje do Číny zásluhou Šen-ťie Čchie-jang
(1:25:16).
Slovenská reprezentantka Mária Czaková prišla do
cieľa na 53. mieste v čase 1:37:43 h. Mária Czaková
chcela viac, no ako povedala, nevyšlo jej to podľa
predstáv. „Aspoň 1:36:30 som dúfala, že zájdem.
Do polovici trate sa mi šlo dobre, no stvrdli mi
neskôr nohy, ťažko sa mi dýchalo, prišlo zle od
žalúdka. Znie to ako výhovorka, no naozaj som viac
nemohla.“
V závere sa snažila, aby si aspoň zlepšila osobák
(1:37:41). „Chýbali dve sekundy, škoda. Na 14. a 16. kilometri mi nohy
úplne odišli a mala som čo robiť, aby som sa prebrala. Už ma to viac
v tempe nepustilo. Teplo bolo veľké, ani osviežovať som sa nestihla, ešte
jedna osviežovačka mi chýbala na druhej strane. Mala som najhorší
osobák, no veľmi som sklamaná. Úvahy o vzdaní som nemala, na
olympiáde sa bojuje až do konca. V cieli ma podržali usporiadatelia,
nohy ma už neposlúchali a keby ma nechytili, asi by som si kľakla, alebo
sadla.“

Olympiádu považuje Mária Czaková za veľkú
motiváciu. „Mala by ma pohnať vpred, musím
rozanalyzovať rezervy a snažiť sa na nich popracovať.
Takúto atmosféru som nikdy nezažila, bola úžasná.
Povzbudzovali ma aj obaja osobní tréneri, rodičia
a zopár známych. Videla som ich, bol to príjemný
pohľad.“
Mária Czaková uzatvorila celkový účet slovenskej
výpravy na OH. „Vedela som, že som posledná
z našich, no neskončila som posledná, aspoň takto,
aj keď ma umiestenie i čas mrzia.“

Sumár umiestnení
3. miesto
6. miesto
6. miesto
8. miesto
8. miesto
11. miesto
11. miesto
12. miesto
15. miesto
20. miesto
23. miesto
23. miesto
27. miesto
31. miesto
38. miesto
39. miesto
39. miesto
48. miesto
53. miesto
65. miesto
vyp. v 1.kole

Michal MARTIKÁN
Peter GELLE, Martin JANKOVEC
Ľubomír HAGARA
Peter GELLE
Matej TÓTH
Samuel PIASECKÝ
Martin TEŠOVIČ
Dana VELĎÁKOVÁ
Juraj TUŽINSKÝ
Martina HRAŠNOVÁ
Anton KUČMÍN
Juraj TUŽINSKÝ
Jana VELĎÁKOVÁ
Jozef GÖNCI
Miroslava SYLLABOVÁ
Jozef GÖNCI
Jozef GÖNCI
Miloš BÁTOVSKÝ
Mária CZAKOVÁ
Samuel PIASECKÝ
Milan RANDL
www.dukla.sk

vodný slalom, C1
rýchlostná kanoistika, K4, 1 000 m
rýchlostná kanoistika, C1, 200 m
rýchlostná kanoistika, K2, 1 000 m
atletika, 50 km chôdza
gymnastika, bradlá
vzpieranie, do 105 kg
atletika, trojskok
športová streľba, VzPi 60
atletika, kladivo
atletika, 20 km chôdza
športová streľba, LP 60
atletika, diaľka
športová streľba, VzPu 60
plávanie, 50 m voľný spôsob
športová streľba, LM 60
športová streľba, LM 3x 40
atletika, 50 km chôdza
atletika, 20 km chôdza
gymnastika, hrazda
džudo, do 90 kg
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V LETNOM BIATLONE
KUZMINOVÁ SI V ŠPRINTE V OSRBLÍ
VYBOJOVALA STRIEBRO
Osrblie 27. júla (SITA) - Len 14,2 sekúnd chýbalo druhej v cieli otvorených majstrovstiev Európy
v letnom biatlone Anastásii Kuzminovej na víťazku rýchlostného súboja Svitlanu Krykonehukovú
z Ukrajiny. Prvá v konečnom súčte šprintérskeho súboja na 3 km absolvovala obe strelecké
položky bez zaváhania, čo jej vynieslo titul európskej šampiónky.
Slovenská reprezentantka Kuzminová dva terče v prvej položke minula, takže musela absolvovať
2 trestné kolá po 70 metrov. Ako potvrdila, tie minuté terče ju mrzia, ale bežecky bola na
tom dobre. „Z prípravy na kolieskových lyžiach som spokojná s bežeckým výkonom, škoda
tých dvoch minutých terčov,“ dodala Kuzminová. Podobne hovoril v cieli aj manžel a tréner
olympijskej víťazky z Vancouveru 2010. Slovenská kráľovná biatlonu Kuzminová po návrate zo
sústredenia vo Fínsku mala zdravotné problémy. Po páde na asfaltovej dráhe v Kontiolahti si
poranila prst, ale nakoniec sa rozhodla v Osrblí štartovať.

Foto: Dušan Hein
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2. miesto

Anastasia KUZMINOVÁ
Anastasia KUZMINOVÁ

3. miesto

Matej KAZÁR

3. miesto

GEREKOVÁ, MATIAŠKO, KAZÁR

8. miesto

Matej KAZÁR

9. miesto

Miroslav MATIAŠKO

10. miesto

Jana GEREKOVÁ

11. miesto

Dušan ŠIMOČKO

13. miesto

Miroslav MATIAŠKO

13. miesto

Dušan ŠIMOČKO

19. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

19. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

4. miesto

Henrich LONSKÝ

10. miesto

Henrich LONSKÝ

19. miesto

Alžbeta MAJDIŠOVÁ

22. miesto

Henrich LONSKÝ

24. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

25. miesto

Alžbeta MAJDIŠOVÁ

25. miesto

Ľubomír LAPIN

26. miesto

Andrea HÔRČIKOVÁ

29. miesto

Ľubomír LAPIN

2. miesto

rýchlostné preteky
stíhacie preteky
stíhacie preteky
miešané štafety
rýchlostné preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky
rýchlostné preteky
rýchlostné preteky
stíhacie preteky
rýchlostné preteky
stíhacie preteky
miešané štafety, juniori
stíhacie preteky, juniori
rýchlostné preteky, juniori
rýchlostné preteky, juniori
stíhacie preteky, juniori
stíhacie preteky, juniori
stíhacie preteky, juniori
rýchlostné preteky, juniori

OSRBLIE 29. júla (SITA) - Slovenské kvarteto v zložení
Jana Gereková, Terézia Poliaková, Miroslav Matiaško
a Matej Kazár obsadilo tretie miesto v nedeľňajších
pretekoch miešaných štafiet v záverečný deň otvorených
majstrovstiev Európy v letnom biatlone v Osrblí. Zlato putuje
do Ruska, striebro získali Ukrajinci. Slováci museli absolvovať
z medailistov najviac trestných okruhov - až sedem - a k tomu 15krát na strelnici dobíjali. Do cieľa prišli s viac ako dvojminútovým
mankom na Rusov.

rýchlostné preteky, juniori

KAZÁR SI V STÍHACÍCH
PRETEKOCH VYBOJOVAL BRONZ
Osrblie 28. júla (SITA) - Po piatkovom ôsmom mieste vybojoval v úvodnej disciplíne
druhého
súťažného dňa otvorených majstrovstiev Európy v letnom biatlone slovensk
ý reprezentant
Matej Kazár celkové tretie miesto. V stíhacích pretekoch na 6 km nastupov
al zo stratou
takmer 50 sekúnd na víťaza rýchlostného súboja Rusa Rinata Gilazova a vyše
44 sekúnd na
strieborného ruského reprezentanta Rustema Daviečina.
Vďaka nepresnej streľbe takmer celého 27-členného súťažného poľa
z ôsmich krajín
rozhodovali bežecké kvality a Kazár ako dvojnásobný európsky šampión spred
dvoch rokov
na tratiach v Osrblí si splnil osobný cieľ, s ktorým nastupoval v sobotu na štart.
„Svoj cieľ som
si splnil a som rád, že z toho bola medaila. Aj včera sa ukázalo, že na súperov
mám bežecky.
Chýbal možno jeden lepší zásah na strelnici a bronz mohol byť už včera,“
hodnotil sobotný
výkon v cieli rodák z horehronskej obce Predajná Matej Kazár.

KUZMINOVÁ STRIEBORNÁ V STÍHACÍCH PRETEKOCH
Osrblie 28. júla (SITA) - Medailovú zbierku slovenskej biatlonovej reprezentácie rozšírila na majstrovstvách Európy v letnom biatlone
v sobotňajšom súťažnom programe striebornou medailou Anastasia Kuzminová. V stíhacích pretekoch na 5 km sa o zlate rozhodlo až v poslednej
streleckej položke, keď Kuzminová nevyužila strelecké zaváhanie líderky súťažného poľa Ukrajiny Svitlany Krykončukovej a podobne ako ona
nezasiahla dva terče a so stratou 20 sek. Podobne ako v piatok dobehla na druhom mieste.
„Bola to dobrá previerka letnej prípravy pred sústredením na Novom Zélande. Čaká ma už príprava na snehu a potrénujeme aj streľbu,“
stručne zhodnotila svoje účinkovanie v Osrblí slovenská biatlonová jednotka.
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HALČIN MAJSTROM EURÓPY
A BRONZOVÝ V 3XK1
SOLKAN 8. septembra (SITA) - Slovenský
reprezentant vo vodnom slalome Martin
Halčin (VŠC DUKLA) dosiahol najväčší
úspech svojej doterajšej kariéry, keď
sa stal v slovinskom Solkane majstrom
Európy v K1 mužov do 23 rokov. Vo
večernej súťaži hliadok 3xK1, ktorá
končila pod umelým osvetlením krátko
pred 21.30 h, pridal spolu s Michalom
Bártom a Matúšom Hujsom bronzovú
medailu.
Halčin predviedol vo finále singlkajaku
čistú jazdu a navyše bol aj dostatočne
rýchly. Dvadsaťjedenročný rodák z Košíc
nadviazal na svoje úspechy z juniorských
čias, v roku 2008 sa stal majstrom
sveta a o rok neskôr v rovnakej vekovej
kategórii aj majstrom Európy. Halčin
v Solkane zdolal o 1 desatinu sekundy
Slovinca Simona Brusa, bronz si
vybojoval Poliak Rafal Polaczyk.

vyjazdiť si miestenku na olympijské hry do
Londýna, čo sa mu nepodarilo. „Tento rok
sa mi nepodarilo splniť niektoré základné
ciele, ktoré som chcel dosiahnuť. Celú
sezónu som sa výkonnostne trápil, nebolo
to podľa očakávaní. Nevydarili sa mi ani
majstrovstvá sveta do 23 rokov. Potom
som prežil zvláštne obdobie, mal som
zdravotné problémy s chrbtom, nemohol
som plnohodnotne trénovať. Vyšiel mi až
tretí vrchol sezóny. Teraz už mám lepšiu
náladu, napravil som si chuť,“ spokojne
skonštatoval Halčin a pokračoval: „Toto
umiestnenie patrí v mojej kariére medzi
tie najlepšie. Neviem, či je viac titul
juniorského majstra sveta alebo tento
úspech. Ešte som nad tým neuvažoval.
Každé víťazstvo je iné, všetky si vážim.
Cením si aj umiestnenia na pretekoch,
v ktorých som nezískal medailu, ale
dosiahol kvalitný výsledok.“

„Finálová jazda bola celkom fajn, jedna z tých lepších tento rok. Na záver
sezóny som si napravil chuť. Urobil som vo finále nejaké chyby, určite sa
dalo ísť rýchlejšie. Napokon to však na víťazstvo stačilo. Na šampionáte
sa zišla kvalitná konkurencia, celkový víťaz Svetového pohára Etienne
Daille sa nedostal ani do finále, boli tu pretekári, ktorí už odjazdili na
pretekoch Svetového pohára nejedno finále. Štartové pole je v kajaku
vždy silné. Nebolo jednoduché dosiahnuť tento úspech,“ povedal pre
agentúru SITA Martin Halčin.
Slovenský kajakár si sezónu 2012 predstavoval inak. Jeho ambíciou bolo

Slováci pridali v hliadkach mužov do 23 rokov 3xK1 bronz. Na trati síce
za zlatými Francúzmi i striebornými Čechmi zaostali, ale vďaka čistej
jazde zdolali zvyšok z devätnásťčlenného štartového poľa. „Hliadka sa
nám vydarila, čo je veľkým plusom. Je nezvyčajné jazdiť pod umelým
osvetlením. Svietilo sa z jednej strany, tyčky vrhali tieň. Všetci však mali
rovnaké podmienky. Robíme šport aj pre divákov a je dôležité, aby
sa im to páčilo,“ doplnil Halčin. Blízko k medaile bola aj hliadka 3xC1,
ktorá napokon skončila štvrtá. Vo finále singlkanoistov do 23 rokov bol
najrýchlejší Patrik Gajarský, ale dotyky s dvoma bránkami ho odsunuli na
konečné 7. miesto.

ZLATO PRE URBANA,
BRONZ PRE GRIGARA
Wausau (SITA) Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome
v americkom Wausau sa ukázalo, že o nasledovníkov úspešnej generácie
„martikánovcov“ nemusíme mať obavy. Kajakár Miroslav Urban vybojoval v juniorskej
kategórii K1 zlatú medailu. Vo finále ho od strieborného Francúza Scianimanica delilo
1,13 sekundy. Úspech slovenskej K1 umocnil Jakub Grigar na bronzovom stupienku,
ktorý za Urbanom zaostal 3,83 sekundy.
„Na štarte som si príliš neveril, ale vedel som, že na medailu mám. Keď som prešiel
najkritickejší úsek, nadobudol som sebavedomie a istotu. Prvú polovicu som sa
aj tlačil na bránky, tesnejšie ich obchádzal, ale do rizika som nešiel. Moje výkony
sa stupňovali, v kvalifikácii bolo prvoradé postúpiť, v semifinále som bojoval
o finálovú účasť a nakoniec som to perfektne rozbalil,“ poznamenal majster sveta
Urban. Jednoznačne najrýchlejší čas vo finále zajazdil Jakub Grigar, ktorému v príprave
pomáha aj dvojnásobná olympijská víťazka v rovnakej ženskej kategórii Elena Kaliská.
„Trúfal si na viac, pádloval však príliš na riziko a štyri trestné sekundy mu čas výrazne
spomalili,“ zhodnotil výkon zverenca reprezentačný tréner Zdeno Kůs.
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AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA
V ŠPORTOVEJ STREĽBE
V dňoch 4.-9. 9. 2012 sa konali Univerzitné
Majstrovstvá sveta v športovej streľbe
v Kazani. Boli zároveň testom pred
budúcoročnou Univerziádou konanou v tomto
nádhernom ruskom meste.
Po prvýkrát v histórii akademického športu
mužské puškárske družstvo zastupovalo
Slovensko na Majstrovstvách sveta univerzít.
A všetci traja členovia sú príslušníkmi VŠC
DUKLA Banská Bystrica. Ich pripravenosť,
nemalé ambície a medzinárodné skúsenosti
s podobnými podujatiami dovolili vzniknúť
myšlienkam na medaile.
Hneď v prvej disciplíne, LM 60 v ľahu, sme
siahali na zlato. Po zverejnení oficiálnych
výsledkov sme však museli naše nadšenie
pribrzdiť. Po proteste Rusov, keď elektronika
najskôr nezachytila jeden z ich výstrelov, sme
sa museli uspokojiť s druhým miestom, i keď
s rovnakým výsledkom ako noví akademickí
Majstri sveta. V individuálnej časti pridali 5. a 6.
finálové umiestnenia Zdeněk Čadek a Zoltán
Baláž, a ten ešte aj v novom osobnom rekorde,
597 bodov (zo 600 možných).

Súťaž LM 3x40, kráľovský štandart, však
nemožno nazvať inak, len ako športovou
tragédiou. Po prvej streleckej polohe v ľahu, sa
Zoltánovi Balážovi pokazila zbraň. Na opravu
sa nedalo ani pomyslieť a daný servis na
akademické súťaže nechodí. V snahe zabezpečiť

inú zbraň hral proti nám čas. Nakoniec sme boj
s ním prehrali a museli sme súťaž predčasne
ukončiť. Bolo to pre nás veľkým sklamaním
a ešte i teraz na to neradi spomíname.
V individuálnej súťaži získal slušné 13. miesto
Zdeněk Čadek.
V poslednom našom vystúpení, v disciplíne
VzPu 60, sme sa sústredili skôr na individuálne
umiestnenie. V tomto smere nesklamal náš
najlepší vzduchovkár Zoltán Baláž, ktorý
sa s prehľadom prebojoval do finále, kde
sa svojím streleckým ťažením postupne
prepracovával stále vyššie. Pred posledným
finálovým výstrelom atakoval tretie miesto
s dvojdesatinovou výhodou na štvrtého. No
posledný výstrel pri drobnej chybe mal nízku
hodnotu 9,3 bodu a tak uvoľnil tretiu priečku
nesmierne šťastnému Japoncovi. Skončil
napokon piaty pri rovnosti bodov so štvrtým
Rusom.
Výkon našich strelcov hodnotím pozitívne,
mám obrovskú radosť z medaily, z výkonov
a dúfam, že už sme si všetku smolu vybrali a na
Univerziáde 2013 to bude v našej réžii.
Bc. Ivana Švecová
trénerka

28. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
TURNAJA SNP V JUDO
Prvého septembra ŠO džudo usporiadalo v spolupráci so Slovenským
zväzom juda (SZJ) a mestom Banská Bystrica už 28. ročník MT SNP
v džude. V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať veľmi kvalitný
turnaj, dosiahli sme najvyšší počet štartujúcich aj zúčastnených krajín.
Štartovalo 145 pretekárov z 13 krajín.
Podarilo sa nám do Banskej Bystrice
prilákať špičkových pretekárov, z ktorých
viacerí majú medaile z ME a MS.
Veľký počet pretekárov prišiel z Poľska
a spomedzi nich by som vymenoval aspoň
Róberta Krawczyka (1. miesto ME 2008),
Januša Wojnarowicza (viacnásobný
medailista z ME) a Lukáša Blacha (3.
miesto na Svetových vojenských hier
v Riu 2011). Za Rumunsko štartovalo
kompletné reprezentačné družstvo,
z ktorého by som spomenul pretekárov
ako Radu, Merge, Szoke, Matei a Halas,
ktorí získali v minulých rokoch medaile na
turnajoch Svetového pohára.

rokov. Z Čiech prišlo v tomto roku menej pretekárov ako sme čakali, ale
počet vynahradila kvalita, keď opäť po roku štartoval Lukáš Krpálek (3.
miesto na MS 2011).
Silné družstvo pricestovalo z Francúzska, v ktorom štartoval aj Fabre (1.
miesto na ME 2005) a Robin (1. miesto na Svetových vojenských hrách
v Riu 2011).
Z Estónska prišli iba 3 pretekári, ale
všetci traja sa umiestňujú na popredných
miestach v pretekoch SP.
Z našich pretekárov na turnaji podali
najlepšie výkony rtm. Milan Randl a slob.
Milichovský, ktorí vybojovali zhodne
druhé miesta. Veľmi dobre zápasil aj z.
Gažo, ktorý sa v semifinálovom súboji
zranil a nemohol nastúpiť v boji o tretie
miesto. Spokojní sme boli aj s výkonmi
z.š. Hajasa a z.š. Štancla, ktorí vo svojich
kategóriách obsadili piate miesta.
S organizáciou aj športovou úrovňou
turnaja boli spokojní všetci zúčastnení
tréneri a tiež p. Krišanda, predseda SZJ.
por. Marek Matuszek
hlavný tréner

Z Maďarska štartoval pretekár Zambori,
ktorý v roku 2011 získal titul na ME do 23
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MARIÁN JUNG JE UŽ ŠTVRTÝKRÁT
MAJSTROM SVETA
V kokpite svojej formuly 500 má na vode niekedy problém vo veľkej
rýchlosti dosahujúcej na rovinkách až 180 kilometrov za hodinu ovládať
svoj čln. Ten totiž nemá klasické brzdy ako auto... Marián Jung, bývalý
dráhový cyklista, však napokon väčšinou skrotí svoje kone pod kapotou.
Darilo sa mu to opäť najlepšie zo všetkých adeptov na titul v kráľovskej
kubatúre vo vodnom motorizme, vo Formule 500. Obhájil vlaňajší
titul majstra sveta a už ich má štyri. Mimochodom, pre svoj klub (od
roku 1999), VŠC DUKLA Banská Bystrica, získal prvý titul svetového
šampióna v tomto roku. V nemeckom tíme Demmler Racing Sport sú
spolu s tridsaťosemročným Malačanom Jungom aj ďalší dvaja majstri
sveta z iných kubatúr, Talian a Nemec. Majú špičkové vybavenie
a zabezpečenie.
Keď do Junga nabúral na začiatku tejto sezóny, ktorú preňho ukončia
víkendové
majstrovstvá
Európy
v kategórii O-700 na Dunaji v Štúrove,
v Poľsku horkokrvný domáci jazdec
a takmer mu prepáral loď, v talianskej
fabrike na výrobu rýchlych člnov
mu v priebehu štyroch dní vyrobili
a dodali nové dielce na poskladanie
člna, aby mohol v nasledujúci víkend
opäť nastúpiť na vodu.
„Na konte má vo svojej kariére
doteraz už 34 medailí,“ spočítal
narýchlo Jungov tútor a tréner Ján
Miškovič. Seriál MS Formuly 500
pozostával zo šiestich pretekov
(v každých absolvujú vodní motoristi tri
jazdy) v Nemecku, Estónsku, Maďarsku,
Poľsku, na Ukrajine a v Taliansku. Jung
vyhral štyri podujatia, dvakrát skončil druhý. Titul oslávil v ukrajinskom
Ternopole, v predposlednom kole. V Taliansku už nepotreboval vyhrať,
ale on tak „pre istotu“ spravil.
„Sezóna je zatiaľ úspešná. Utiekla mi jedna medaila z majstrovstiev
Európy v kategórii O-500 po spomínanej júnovej havárii v Poľsku.
Pokúsim sa vynahradiť si to 22. – 23. septembra v Štúrove,“ vravel
dvojnásobný otec, ktorý nastúpi na Dunaji ako obhajca prvenstva
v O-700. Na začiatku sezóny bol akoby až priveľmi rýchly... „S výrobcom
sme dali dokopy úplne nový motor, v zimných testovaniach fungoval
výborne,“ rozprával Jung. „Aj na prvých pretekoch bol veľmi výkonný,
ale vo vysokých obrátkach zvykol zostať stáť. To je nebezpečné,
pretože vo vodnej triešti na trati nie je pred seba veľa vidieť a člny
nemajú brzdy. Je ťažké reagovať na stojacu loď. Keďže som zostal
v Poľsku na súťaži O-500 v rámci majstrovstiev Európy v prvej jazde
stáť, v druhej som si povedal, že pôjdem na istotu a vonkajškom trate.
Lenže jednému Poliakovi nestačilo mnou urobené miesto pri bójke,
kde sme sa točili. Vpálil do mňa a ,zrušil’ mi polovicu lode. Mne a ani

jemu sa nič nestalo, akurát, že čln bol nepojazdný. Sedel som v kokpite,
a keď som Poliaka za sebou zbadal, ešte som stihol zabočiť trochu
doprava a netrafil predkom do kokpitu. Inak, ten prechádza pred
sezónou „crash-testami“ v Amerike, aby sa odskúšalo, že je odolný ako
v automobilovej formule.“ Po skúsenosti z Poľska nastavili Jungov motor
aj upravením vrtulí trochu inak.
Marián Jung už roky súperí o tituly majstra sveta s Maďarom Havasom.
Bolo tomu tak aj teraz. „Pridal sa však k nám aj Róbert Hencz, Slovák
s maďarskou licenciou, ktorý vyhral jedny preteky. S ním to bolo ešte
tesnejšie ako v minulosti. V Štúrove, na európskom šampionáte O-700,
budú moji hlavní konkurenti Havas, Hencz, Talian Rossi a jeden Litovčan.
Spolu sme možno šiesti adepti na titul,“ hovoril Jung. Junga teší aj to, že
jeho klubový kolega z DUKLY, Trenčan Michal Košút, získal v kategóriách
F 250 a F 350 bronzy z ME.
„Medzi juniormi nám vyrastajú mladí
a už dosahujú aj pekné výsledky.
Môžu sa veľa naučiť práve od takých
jazdcov, ako je Marián Jung,“ dodal šéf
Slovenského zväzu vodného motorizmu
(SZVM) Vladimír Slaný.
Ivor Lehoťan

VODNÝ MOTORIZMUS: Jung obhájil v Štúrove titul majstra Európy v O-700
ŠTÚROVO 24. septembra (SITA) - Slovenský reprezentant Marián
Jung sa stal majstrom Európy vo vodnom motorizme v kategórii
O-700. Na šampionáte v Štúrove síce nezačal najlepšie a prvú rozjazdu
nedokončil. V druhej však skončil druhý za Maďarom Robertom
Henczom. Ďalšie dve rozjazdy Jung vyhral a keďže sa počítali výsledky
z troch rozjázd, na základe lepšieho sekundárneho hodnotenia sa

tešil z majstrovského titulu. Jung obhájil v kategórii O-700 vlaňajší
kontinentálny titul, tento rok sa stal už majstrom sveta v kategórii
formula 500.
Majstrom sveta v triede O-250 sa stal Estónec Lembit Aaslav-Kaasik.
Slovák Michal Košút obsadil 9. priečku
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ZAČAL SA 20. ROČNÍK CORGOŇ LIGY
FK Dukla Banská Bystrica vstúpila v nedeľu 15. júla v Senici už
do 20. ročníka Corgoň ligy, keď sa postarala o jedinú výhru (2:3)
hosťujúceho celku na úkor favorita stretnutia. Úspech v Senici
bol odrazom kvalitnej letnej prípravy červeno-bielych pod
novým trénerským tandemom a výsledkom bolo prekvapivé vedenie nad favoritom.
Senica síce skonsolidovala sily, ale enormný tlak dokázali Hrnčárovi zverenci ustáť so
cťou, keď tri dôležité body ustrážili. „Mali sme dobrý pohyb. Vzadu sme boli pevní.
Maťo Poljovka s Norom Gyömbérom to tam uskákali a smerom dopredu sme
boli pohybliví, takže bolo dôležité, že sme v tomto Senicu predčili,“ povedal tréner
Dukly Norbert Hrnčár. Červeno-bieli Senicu prekvapili, ale prekvapiť po druhýkrát už
nebude tak jednoduché. Zvlášť, keď súperom v ďalšom kole v domácom prostredí
bol dravý tím Trenčína: „Je naša
úloha, aby sme pokračovali v tom,
čo sme začali v Senici. Aby to nebol
len nejaký výstrelok, ale bolo to
pravidelné,“ uviedol Hrnčár.
Červeno-bieli vyšli víťazne aj z druhého
zápasu v sezóne, keď na domácej
pôde porazili Trenčín v pomere 2:0:
„Víťazstvo je zaslúžené, tešíme sa
z neho, ale zároveň zostávame
nohami na zemi,“ hovorí jedným
dychom hlavný tréner FK Dukla Norbert
Hrnčár. Po tomto víťazstve mohli byť
spokojní obaja strelci zápasu. Fabián
Slančík sa presadil v druhom zápase
za sebou: „Zatiaľ mi to kope a dúfam,
že to bude pokračovať. Sme pozitívne
naladení a do každého zápasu ideme
s tým, že chceme vyhrať. Je to všetko
asi dobrým kolektívom. Zatiaľ nám to
ide a dúfam, že aj čo najdlhšie pôjde,“
povedal po sobotňajšom zápase Slančík.
Úspech mladého útoku Dukly podčiarkla nová posila Dukly Milan Ferenčík. „Milan
bol pripravený už v Senici, len nemal dotiahnuté formality. Bol nažhavený a som
rád, že dal gól a mužstvu pomohol,“ uviedol na margo svojho nového hráča tréner
Hrnčár, ktorý futbalistu Baníka Ostrava pozná aj z národnej reprezentácie do 21
rokov. „Som rád, že mi to tam padlo hneď v prvý zápas a hlavné je, že sme vyhrali,“
uviedol samotný Ferenčík. Napriek spokojnosti s výsledkom prvých zápasov tréner
Hrnčár nepripúšťal predčasné uspokojenie. Na otázku Denníka Šport, či má hlavný
tréner Dukly z niečoho obavy, odpovedal jednoznačne negatívne, ale s dodatkom:
„Ide o to, aby sme vydržali pracovať neustále tak, ako to zažívam od môjho nástupu
v Dukle. Nesmieme začať lietať v oblakoch len preto, že sme dvakrát zvíťazili.“
Banskobystrická Dukla však okúsila v treťom corgoňligovom kole už aj trpkosť
prehry, keď v derby zápase podľahla Ružomberku 1:0. „Druhý polčas sme nezvládli,“
začína svoje hodnotenie uplynulého zápasu kormidelník banskobystrického tímu.
„Prvý polčas bol v poriadku, tam boli aj solídne momenty, vypracovali sme si
slušné možnosti, tam sme mali dať gól. Druhý polčas nebol v poriadku. Bolo tam
veľa nepresností, veľa nevynútených chýb a to nás stálo sily a tým pádom sme
sa nemohli dostať do koncovky. Keď toto minimalizujeme, môžeme byť úspešní
aj efektívni,“ dodáva Hrnčár. Brankár Peter Boroš už vo svojej kariére zažil viacero
zápasov na ružomberskej pôde, kde sa Dukla ešte v novodobej histórii slovenského
futbalu z víťazstva netešila: „Bol to ten klasický ružomberský zápas, keď nám to
výsledkovo ani herne nevyšlo. V prvom polčase až na pár úvodných minút, kedy
mali prevahu Ružomberčania, bol v našej réžii. Bohužiaľ sme niektoré situácie
nedotiahli do gólového efektu, chýbala nám finálna fáza a lepšie a kvalitnejšie
zakončenie. Druhý polčas si nedokážem vysvetliť, pretože sme spústu lôpt
postrácali, nepodržali sme vpredu loptu a Ružomberčania nás dostávali pod tlak.
Zlomový moment bola ale tá šanca, z ktorej dali gól. Potom sme zápas dohrávali
v kŕči. Otvorili sme to a Ružomberok si možno až po tom góle vypracoval nejaké
šance, ale dovtedy to bol medzi šestnástkový futbal.“
Úvodné štyri kolá uzatvoril domáci zápas so Zlatými Moravcami, v ktorom sa súperi
rozišli bezgólovou remízou. Môžeme ich rozdeliť na dve polovice, tú úvodnú, keď
v úvodných dvoch kolách dokázali červeno-bieli nadviazať na víťazstvo v českom
Perleťovom pohári a prezentovali sa suverénnou hrou a na druhú časť úvodu
aktuálneho ročníka súťaže, na ktorú už musíme hľadieť s rozpakmi. „Výsledky, ktoré
by sme chceli, sa nedajú dosiahnuť zo dňa na deň. Myslím si, že mužstvo pracuje
dobre a treba hľadať pozitíva. Boli aj v zápase s Moravcami a na tom treba stavať.
A potom aj tie dobré výsledky prídu,“ hovorí tréner Dukly Banská Bystrica Norbert
Hrnčár. Majster Slovenska z roku 1999 otvorene popisuje aj nedostatky, ktoré videl
v poslednom zápase na Štiavničkách: „Aj v polčasovej prestávke som to prízvukoval,
že nám chýbala trpezlivosť. Boli sme príliš ukvapení v rozvíjaní útoku, chceli sme

sa rýchlo dostať do gólovej šance a tam nám chýbalo trochu kľudu. Akonáhle sme
si loptu položili, vymenili a prišla presnosť prihrávok a kombinácie, tak sme sa
dostali aj do možností. V takomto zápase, aký sa rozhoduje jedným gólom, tak tie
možnosti, ktoré prídu, treba využiť.“
Hráčov spod Urpína potom čakali dva zápasy na pôde súperov. Najskôr to bola Nitra,
ktorá mala po štyroch kolách na konte rovnaký počet bodov. „Stále pripomínam,
že naša liga je vyrovnaná a kvalita mužstiev je približne na rovnakej úrovni
a závisí od momentálneho stavu mužstva, ako ten zápas zvládne. Veľakrát je to
o momentálnej dispozícii alebo indispozícii. Nitrančania mali aj dobré výsledky
aj slabší výsledok, ale myslím si, že sa dá hrať či v Nitre, či doma s Moravcami,
v každom zápase sa dá uvažovať o tom,
aby sme zápas zvládli,“ hovorí Hrnčár,
ktorý je nitrianskym rodákom. Z Nitry
si nakoniec Duklisti priniesli cenný bod
po remíze 1:1. O týždeň nato cestovali
k nováčikovi súťaže do Myjavy, kde
zvíťazili gólom Michala Pančíka 0:1.
Po víťazstve v Myjave mali zverenci
Norberta Hrnčára nahustený program,
keď v priebehu 7 dní absolvovali tri
zápasy. Všetko to sa začalo domácim
zápasom 7. kola Corgoň ligy doma
na Štiavničkách proti Tatranu Prešov.
„Prešov, ako ich od začiatku sledujem,
tak sa im darí a na ihriskách súperov
sú nebezpeční. Veľmi dobre posilnili
káder, do obrany prišiel Jožo Adámik,
ktorý bol u nás. Nebude to ľahký
zápas, ale chceme potvrdiť tri
body z vonku a chceme bodovať
naplno,“
hovorí
o sobotňajšom
zápase Dukly narodeninový strelec
z predchádzajúceho kola Michal Pančík. Prvý muž banskobystrickej lavičky sa zhoduje
v názore na nasledujúceho súpera s jedným zo svojich najskúsenejších hráčov:
„Prešov je výsledkovo úspešný a čo mám informácie, hrá veľmi účelný futbal.
Nečaká nás nič ľahké, ale to platí o každom súperovi. Verím nášmu mužstvu, že
ten zápas zvládneme a po zápase sa budeme tešiť,“ zhrnul svoje očakávanie Hrnčár.
Domáci zápas s Prešovom skončil opäť bezgólovou remízou, avšak hneď o tri dni sa
Duklisti tešili z postupu do tretieho kola Slovnaft Cupu, keď výsledkom 0:1 porazili
súpera z Námestova. Následne cestovali do Košíc, kde najtesnejším rozdielom 1:0
prehrali v 8. kole Corgoň ligy.

Reprezentácia do 21 rokov
aj vďaka gólu Považanca do baráže
Obrovskú radosť prežívali mladí hráči Dukly Jakub Považanec, Norbert Gyömbér
a Marek Hlinka v drese národného futbalového výberu do 21 rokov, ale takisto i
tréner Norbert Hrnčár či fyzioterapeut Pavel Purdek. Všetci boli totiž aktérmi
malého futbalového zázraku, ktorý však prišiel po zvládnutom poslednom
kvalifikačnom dvojzápase.
Do baráže o postup na budúcoročné izraelské Majstrovstvá Európy národných
tímov do 21 rokov postúpilo okrem víťazov desiatich kvalifikačných skupín len
kvarteto najlepších druhých celkov. Najdôležitejší krok urobili zverenci Ivana Galáda
a jeho asistenta Norberta Hrnčára, keď v Senci zdolali Francúzsko, ktoré bolo už
istým víťazom našej deviatej skupiny. V napínavom zápase, ktorý napokon Slováci
vyhrali 2:1, sa predstavilo kompletné trio aktuálne nominovaných hráčov Dukly.
Stopér Norbert Gyömbér odohral celý zápas a stredopoliar Jakub Považanec 84
minút, po ktorých ho na trávniku vystriedal jeho spoluhráč Marek Hlinka.
V poslednom kvalifikačnom zápase ale nešlo už len o víťazstvo, ale o presadenie
sa v konfrontácii s ďalšími celkami ostatných kvalifikačných skupín. Rozhodovať tak
mohlo a napokon i rozhodlo lepšie skóre. A túto výzvu prijali hráči reprezentácie do
21 rokov skutočne vo veľkom. Celkovo Kazachstanu na domácej pôde nastrieľali až
šesť gólov, pričom z druhého slovenského zásahu sa radoval práve záložník FK Dukla
Jakub Považanec. Celý zápas odohral aj obranca Norbert Gyömbér.
Pár minút po zápase sa hráči i tréneri 21-tky dozvedeli radostné správy o vývoji
ostatných duelov, ktoré znamenali, že práve skóre a konkrétne len jeden jediný gól,
ich posunuli do baráže o účasť na budúcoročné Majstrovstvá Európy. A to na margo
Portugalska ale aj Turecka, Arménska, Bosny a Hercegoviny či Slovinska. Mladí
hráči si tak predĺžili reprezentačný cyklus pri reprezentácii do 21 rokov. Barážové
stretnutia sa uskutočnia v októbri.
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Kluby s Duklou v názve

DEVADESÁTILETÁ KRÁLOVNA
Je to k nevíře, ale je to tak. Oštěpařka Dana Zátopková oslavila
19. září své 90. narozeniny. Ve své slavné kariéře si přivezla zlatou
a stříbrnou olympijskou medaili, dvakrát se stala mistryní Starého
kontinentu, vytvořila jeden světový, tři evropské a sedmnáct
československých rekordů. Po skončení oslnivé sportovní kariéry
byla ústřední trenérkou, s manželem Emilem
se účastnila bezpočtu různých besed po celém
světě, získala řadu ocenění od Světové atletické
federace i Mezinárodního olympijského výboru
a dodnes působí v předsednictvu Klubu českých
olympioniků. S gratulací k významnému
životnímu jubileu a s přáním pevného zdraví
do dalších let jsme si s ní připomněli aspoň to
nejzajímavější z jejího sportovního života.

K oštěpu se dostala náhodou

Dana byla od přírody sportovní talent. Začínala
s rytmikou, bavil ji tenis a za války skončila
u házené. S celkem Slovácké Slavie jsem to
dokonce dotáhla až k titulu mistryně republiky.
„K oštěpu jsem se dostala zcela náhodou až
na vysoké škole. Kamarádka potřebovala
pro zápočet soupeřku na oštěp, tak jsem ji
vyhověla a poslala ho na hranici 34 metrů.
Tehdy to byl senzační výkon a velké divení.
Hned mě „zlanařil“ Vysokoškolský sport Brno, za týden už jsem jela na
mistrovství republiky a světe div se – já jsem ho vyhrála,“ vrací se ke
svým oštěpařským začátkům.
V roce 1948 byla povolána do reprezentace, splnila olympijský limit
40 metrů a ještě pod dívčím jménem Ingrová se vydala do Londýna,
kde skončila na sedmém místě… V té době už byla s Emilem ve velice
hezkém vztahu, který byl brzy po návratu domů zpečetěn svatbou.
„Pro mě nezapomenutelnou příhodou zůstala Emilova návštěva dívčí
olympijské vesnice v Londýně, která byla na druhém konci britské
metropole, kam se přišel pochlubit se svojí první zlatou olympijskou
medailí. Při jejím prohlížení někomu upadla a skončila v bazénku. A tak
se Emil svlékl do trenýrek a skočil do vody, aby vzácný kov zachránil.
Pokud jde o předsvatební období, tak nejdřív paní Zátopková začala
pátrat, kdo z nás dvou je vlastně starší, protože oba jsme se narodili ve
stejný den. Moje maminka jí prozradila, že to bylo v sedm hodin ráno,
což moji nastávající tchýni uklidnilo. Zdůraznila, že Emílek přišel na svět
brzo po půlnoci, jakoby mu tím chtěla zajistit primát v rodině,“ zůstalo
ji v paměti celý život.

Olympijské zlato z Helsinek

V poolympijské sezoně Dana posunula čs. rekord na 46,32 m, o rok
později skončila na mistrovství Evropy pátá a v roce 1951 se dostala
těsně pod hranici padesáti metrů. A pak už přišel čas slavné helsinské
olympiády, kdy se Emilu a Daně Zátopkovým podařilo něco úžasného: ve
stejný den a krátce za sebou vybojovali zlaté medaile. Dana se navíc stala
první čs. ženou, která zvítězila na olympiádě.
„Trénovala jsem víc, než kdykoli předtím a cítila jsem, že se blížím
k metě padesáti metrů. Podle dopolední kvalifikace jsem byla třetí, ale
mým přáním bylo lepší umístění. Když Emil nastupoval k závodu na 5
kilometrů, tak jsem zůstala raději v šatně a ještě jsem si omotala hlavu
dekou. Kdybych se na závod dívala, tak by se mi pak nervozitou třásly
ruce. Věděla jsem, že musím zachovat klid, protože finále oštěpu bylo
na programu hned po pěti kilometrech. i přes silnou pokrývku jsem
poznala, že se hluk na stadionu zvyšoval a vyvrcholil v mohutný potlesk.
Když jsem vyšla ze šatny, tak jsem se dověděla, že Emil vyhrál. Pocítila
jsem velkou radost z jeho nečekaného vítězství, byla jsem nabitá chutí,
vůlí i odvahou a hned do prvního hodu vložila všechnu sílu. Oštěp se
zabodl 47 centimetrů za značkou padesáti metrů a žádné soupeřce se

už tento můj výkon nepodařilo překonat,“ vzpomíná olympijská vítězka.
Tehdy někteří novináři její zlato spojovali s nadšením nad Emilovým
triumfem, který jejich výroky nejednou rád citoval. „Vždy jsem mu
říkala, ať tedy jde na Václavák, nadchne tam nějakou děvčicu, a ta ať
vyhraje olympiádu,“ směje se Dana.
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Majstrovstvá Európy do 23 rokov

Atletika

Montemor
(Portugalsko)
9.-15.7.

Olympijské hry

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

Vánoce uprostřed oceánu

Na olympijské hry v Austrálii v roce 1956
nevzpomíná legenda české atletiky s nějakým
nadšením.
Díky
předchozím
kvalitním
výkonům odjížděla k protinožcům s nemalými
medailovými ambicemi, ale nakonec se musela
spokojit se čtvrtým místem. Na tréninku poslala
oštěp desetkrát za hranici padesáti metrů, ale ve
finále se jí to nepodařilo ani jednou. „Asi jsem
vystřílela oštěpařský prach, 49,83 metru stačilo
jen na „brambory.“ Přitom ke stříbru chybělo jen
půl metru,“ tak trošíčku lituje po mnoha letech.
Po skončení olympiády nikdo netušil, že je čeká
více než strastiplná cesta z Melbourne do Prahy.
Francouzské letadlo, které mělo čs. sportovce
přepravit do vlasti, nepustily do vzduchu
porouchané motory. Uprostřed nejistoty přijala
čs. výprava nabídku sovětské lodi Gruzie. A tak
11. prosince čekalo olympioniky dvacet dní cesty
nekonečným oceánem.
„Někteří z nás hráli šachy, několik holek pletlo svetry a někoho
postihla mořská nemoc. Člověka na blízku jsme tušili jen jednou – na
lidojedských ostrovech. Věrným průvodcem byl pouze mořský orel
a náladu se nám snažili zlepšit věční šprýmaři delfíni. Jedné noci byly
vidět majáky nedaleko Tokia a pak už loď nabrala kurs na Vladivostok,
kde nás sice přivítal sníh, led a třeskutý mráz, ale byl to nejkrásnější
zážitek posledních tří týdnů, v nichž jsme uprostřed oceánu strávili
i vánoční svátky. Čekala nás sice ještě dlouhá cesta vlakem do Moskvy
a pak letadlem do Prahy, ale konečně jsme byli doma,“ vrací se Dana
k události, kterou řadí do kategorie výjimečných.

Stříbro z věčného města

Nejúspěšnější sezonu měla v roce 1958, kdy vyhrála všech 19 závodů.
Zapsala se dokonce i do listin světových rekordmanek výkonem 55,73
m a dodnes je tento výkon nepřekonaným maximem v hodu dřevěným
oštěpem. V dalších letech házely atletky už náčiním z umělé hmoty.
Ve zmíněném roce vytvořila i tři evropské rekordy a podruhé se stala
šampionkou Starého kontinentu. V roce 1960 pak obohatila svoji
medailovou sbírku o stříbrnou medaili z olympijských her v Římě. „Emil
už byl v atletickém důchodu, ale já měla stále dobrou formu. Podařilo
se mi vklínit se mezi Sovětky Ozolinovou a Kaledieneovou, což byl
pro mě téměř ve 38 letech úspěch. O dva roky později jsem se pak
s vrcholovou atletikou rozloučila,“ připomíná Dana.
Po skončení závodní kariéry se stala ústřední trenérkou atletiky, radila
oštěpařským talentům a s Emilem jezdili po celém světě. „Trénovali
jsme na Kubě i v Indonésii, ve Vietnamu i v Číně. V předsednictvu Klubu
českých olympioniků sledujeme osudy bývalých špičkových sportovců
a v případě potřeby se jim snažíme pomáhat, jezdíme na různé akce
a nezapomínáme ani na propagační činnost. Pokud jde o zdravotní
stav, tak se občas pohybuji na šikmé ploše, ale jinak si nestěžuji,“
dodává jubilantka, která navždy zůstane zapsána v historii světového
sportu jako velká atletka, oštěpařská královna a skvělý člověk.
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8.m. Matej Tóth

50 km chôdza

12.m. Dana Velďáková

trojskok

20.m. Martina Hrašnová

hod kladivom

23.m. Anton Kučmín

20 km chôdza

27.m. Jana Velďáková

diaľka

48.m. Miloš Bátovský

50 km chôdza

53.m. Mária Czaková

20 km chôdza

4.m. Peter Horák

výška

Heusden
(Belgicko) 7.7.

3.m. Dana Velďáková

trojskok

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

Bologna
(Taliansko)
10.-15.7.

Majstrovstvá Európy v letnom biatlone

Kazaň (Rusko)
5.-9.9.

VzPu 60

39.m. Jozef Gönci

LM 60

39.m. Jozef Gönci

LM 3x 40

10.m. Zdeněk Čadek

LM 60

2.m. Zoltán Baláž,
Zdeněk Čadek, Matúš Jancek

LM 60, družstvá

5.m. Zdeněk Čadek

LM 60

6.m. Zoltán Baláž

LM 60

1.m. Marián Jung

F 500

rýchlostné preteky
stíhacie preteky

3.m. Matej Kazár

stíhacie preteky

Vodný motorizmus

3.m. Gereková,
Matiaško, Kazár

miešaná štafeta

Majstrovstvá sveta

8.m. Matej Kazár

rýchlostné preteky

Boretto
(Taliansko) 8.9.

9.m. Miroslav Matiaško

stíhacie preteky

Majstrovstvá Európy

10.m. Jana Gereková

rýchlostné preteky
rýchlostné preteky

Laufen (Nemecko) 3.m. Michal Košút
15.-16.9.
3.m. Michal Košút

F 350

11.m. Dušan Šimočko
4.m. Henrich Lonský

miešaná štafeta

Štúrovo 22.-23.9.

1.m. Marián Jung

O-700

3.m. Michal Martikán

C1

Vodný slalom
Olympijské hry

Lodž (Poľsko)
3.-8.7.

5.m. Maroš Kováč

etapa

Waršava (Poľsko)
24.-28.7.

2.m. Roman Broniš

etapa

Džudo

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

vyp. v 1. kole Milan Randl

do 90 kg

do 81 kg

Turnaj SNP
2.m. Milan Randl

do 90 kg

2.m. Matúš Milichovský

do 81 kg

1.m. Miroslav Urban

K1

3.m. Jakub Grigar

K1

8.m. Patrik Gajarský

C1, do 23 rokov

Majstrovstvá Európy juniorov a U23

Európsky pohár juniorov
1.m. Filip Štancel

F 250

Majstrovstvá sveta juniorov
Wausau
(USA)
9.-15.7.

Olympijské hry

Solkan
(Slovinsko)
5.-9.9.

Gymnastika

1.m. Martin Halčin

K1, do 23 rokov

2.m. Michalovič - Tomko

3x C2, juniori

3.m. Grigar, Urban

3x K1, juniori

3.m. Gurecka, Mračna

3x C1, juniori

3.m. Martin Halčin

3x K1, do 23 rokov

5.m. Kristína Zárubová

3x K1, juniori

7.m. Patrik Gajarský

C1, do 23 rokov

11.m. Martin Tešovič

do 105 kg

1.m. Adam Žampa

slalom

1.m. Veronika Zuzulová

obrovský slalom

1.m. Adam Žampa

slalom

7.m. Adam Žampa

obrovský slalom

Vzpieranie

Olympijské hry
11.m. Samuel Piasecký

bradlá

Olympijské hry

65.m. Samuel Piasecký

hrazda

Rýchlostná kanoistika

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

Olympijské hry

Zjazdové lyžovanie

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

31.m. Jozef Gönci

2.m. Anastasia Kuzminová

Medzinárodné preteky

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

LP 60

2.m. Anastasia Kuzminová

Cyklistika

Banská Bystrica
1.9.

VzPi 60

23.m. Juraj Tužinský

Akademické majstrostvá sveta

Biatlon

Wroclav (Poľsko)
21.-22.7.

15.m. Juraj Tužinský

Olympijské hry

Majstrovstvá Európy juniorov

Viersen
(Nemecko) 8.7.

Londýn
(Veľká Británia)
27.7.-12.8.

K1, 200 m

Športová streľba

Medzinárodné preteky

Osrblie 27.-29.7.

5.m. Miroslav Zaťko

6.m. Peter Gelle, Martin
Jankovec

K4, 1 000 m

6.m. Ľubomír Hagara

C1, 200 m

8.m. Peter Gelle

K2, 1 000 m

FIS preteky
Coronet Peak
(Nový Zéland)
16.-21.8.
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ZODPOVEDNOSŤ
OŤAŽIEVALA JEJ FAKĽU
Biatlonistka ANASTASIA KUZMINOVÁ
nadšená z účasti na bežeckej štafete
s olympijským ohňom v Maidstone
Olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová má po odbehnutí
svojho tristometrového úseku s olympijskou pochodňou v Maidstone
zážitok na celý život. „Bolo to niečo úžasné, veľmi silný zážitok, ktorý
by som zaradila hneď za tie, čo nosím v sebe z olympiády vo Vancouvri
po zisku oboch medailí a zo slávnostných ceremoniálov vo Whistleri,“
povedala po návrate z Londýna do Banskej Bystrice očividne stále
nadšená Nasťa.
Zaujíma nás, ako to mali Briti zorganizované v súvislosti s vaším nástupom
na úsek na zámku Leeds?
„Výborne, všetko do detailu. Ubytovali sme sa večer neďaleko miesta,
kde som bežala, asi pätnásť minút jazdy od zámockého parku. Tri
hodiny pred plánovaným nástupom na môj úsek nás zobrali z hotela
do autobusu, ktorým sme sa viezli po trase. Nemali sme teda čas zájsť
do centra Londýna, pretože sme boli kus cesty od hlavného mesta.
Absolvovali sme viacero školení, ako oheň zapália, ako s ním máme
bežať, kto nás bude sprevádzať... Musela som sa veľmi sústrediť,
pretože všetko to boli vážne informácie.“

Vedeli diváci dookola, že akurát beží olympijská víťazka v biatlone zo
Slovenska?
„Vedeli to Slováci, ktorí čakali na môj úsek. Myslím si však, že zimné
športy vo Veľkej Británii nie sú až také populárne. Takže si nemyslím,
že by som bola najväčšia hviezda celého dňa. Ja som to však vnútorne
veľmi prežívala, lebo som zažila niečo mimoriadne.“

Fakľu má už doma
Suvenírom z tejto bežeckej štafety s olympijským ohňom je replika
pochodne, ktorú Nasťa Kuzminová dostala ako darček od spoločnosti
Samsung. Tá organizovala aj účasť viacerých Slovákov, Čechov a Srbov na
štafete. Nasťa sa s nimi stretla v predvečer jej veľkého dňa na spoločnej
večeri. V 62. deň putovania štafety na britskom území bežali svoje úseky
aj slávny britský oštepár Steven Backley, držiteľ olympijských medailí
z Barcelony a Atlanty, aj britská tenisová jednotka Elena Baltachová, či
plavkyňa Karen Pickeringová
IVOR LEHOŤAN

Akým tempom ste vlastne prebehli vašich tristo metrov s pochodňou?
„Povedali nám, že tempo nemá byť ani rýchle, ale ani pomalé. Klusala
som teda tak, aby ochrankári po pravej a ľavej strane, ktorí nás
sprevádzali, to zvládali. Lebo oni bežali už od rána a ja som dostala
predposledný úsek štafety v ten deň. Bol to taký poklus, aby som
stíhala aj mávať ľuďom popri ceste. Divákov prišlo veľmi veľa, pretože
štafeta už dobiehala v ten deň do cieľa. Oheň som odovzdávala už len
staršej panej, ktorá prebehla záverečný úsek.“
Aká ťažká je vlastne pochodeň?
„Nijako výnimočne. Ale keďže som si veľmi považovala to, že ju môžem
niesť, pochodeň bola akoby ťažšia. Jediné, čo ma na nej prekvapilo,
bolo to, že jej hmotnosť nebola rozložená rovnomerne. Ľahšia bola jej
úzka časť, ktorú som držala, hore, kde je plyn pre oheň, váži viac.“
Neobávali ste sa toho, že by vám oheň v pochodni mohol zhasnúť? Ono
sa to totiž stáva...
„Áno, počula, že na svojej púti už dvakrát zhasol. Ale nemyslela som na
to, že by sa mi niečo také mohlo prihodiť.“
Čo tréma? Nemali ste aspoň takú malú?
„Priznám sa, že som ju mala. Vizuálne to vyzerá jednoducho, pretože
zapálite oheň vo svojej pochodni, bežíte s ňou a oheň odovzdáte. Ale
všetko to má silný symbolický význam. Navyše vás sleduje veľa kamier,
veľa ľudí, celý úsek sa odohráva za veľkej pozornosti. Takže moja tréma
bola až neočakávane veľká. Prejavilo sa to aj v tom, že po odbehnutí
úseku som pre televíziu nepovedala to, čo som chcela.“
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