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Editoriál
Aj keď sa koniec roka nesie v znamení dolaďovania formy na olympiádu v Soči a naše nádeje vkladáme do našich „zimných športovcov“, rád by som sa ohliadol za športovým rokom 2013.
Som skutočne veľmi rád, že svoj prvý rok na DUKLE môžem uzavrieť s príjemným pocitom, že sa nám podarilo naplniť,
resp. prekročiť naplánované ciele v získaní medailí na medzinárodných podujatiach, za čo sa chcem takto poďakovať predovšetkým športovcom a trénerom, ako aj všetkým našim fanúšikom.
Dovoľte mi vyzdvihnúť striebornú medailu Alexandra Slafkovského v kategórii C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom
slalome v Prahe a tiež jeho podiel na medaile hliadok v kategórii 3 x C1 spolu s Michalom Martikánom, medailu hliadok
v kategórii 3 x C2 Tomáša Kučeru a Jána Bátika.
Pri ďalšom hodnotení jednotlivých úspechov budem opäť trošku menej objektívny. Nakoľko som mal, po strastiplnej ceste
s trénerom Lukáčom na severovýchod, možnosť sledovať naživo majstrovstvá Európy juniorov vo vzpieraní v estónskom
Taline, kde sa nášmu dovtedy zmluvnému športovcovi Matejovi Kováčovi podarilo výborným výkonom, z môjho pohľadu vo
skvelej atmosfére získať bronzovú medailu, spomeniem práve jeho. Pri tomto mi nedá pripomenúť výborné siedme miesto
Riša Tkáča na MS v poľskej Wroclavi, kde aj vďaka silnému povzbudzovaniu fan clubu z Dukly skvelým výkonom posunul
svoje maximum na novú úroveň.
Veľmi silným zážitkom bolo pre mňa sledovať výkon a skvelý výsledok Maťa Tótha, ktorého piate miesto na MS v Moskve
je rozhodne nielen pre VŠC, ale pre slovenskú atletiku ako takú, jedným z najvýznamnejších umiestnení.
Šport prináša nielen veselé, ale aj menej príjemné momenty a jedným z takých je zranenie, ktoré postretlo našu Veroniku Velez-Zuzulovú a ktoré jej definitívne zavrelo brány na olympiádu v Soči. O to väčšie nádeje na zisk medaily v zjazdovom
lyžovaní vkladáme do Petry Vlhovej a Adamu Žampu ako aj do všetkých našich biatlonistov.
Verím, že môj ďalší editoriál sa bude niesť v duchu chvály a poďakovania našim športovcom za skvelé výkony v Soči.
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Alexander SLAFKOVSKÝ:
„ŠTRNÁSŤ ROKOV ČAKANIA SA SKONČILO“
PRAHA 14. septembra (SITA) - Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v pražskej Troji. Vo finále
predviedol bezchybnú jazdu s výsledným časom 103,36. A
hoci mu rozhodcovia najprv pridelili dve trestné sekundy za
prejazd protivodnou bránkou číslo 23, neskôr si uvedomili svoju chybu a vzali ich späť. Rýchlejší ako 30-ročný VŠC DUKLA bol
iba favorizovaný Brit David Florence, ktorému zavesili na krk
zlatú medailu. Slafkovský za ním zaostal o 83 stotín sekundy
a získal vôbec prvú individuálnu medailu z majstrovstiev sveta vo svojej kariére. Bronz si vybojoval Slovinec Benjamin Savšek.
„Štrnásť rokov čakania sa skončilo, stáli ale za to.
Je to výsledok všetkej tej driny, ktorú som podstúpil,“ vydýchol si v cieli Alexander Slafkovský
a pokračoval: „Trať bola náročnejšia skôr fyzicky
ako technicky. Dala sa pokaziť aj posledná bránka. Sedeli sme v cieli a čakali, čo sa bude diať. O
výsledku rozhodovala každá bránka. Finále sa mi
išlo lepšie ako semifinále. Chvíle čakania v cieli, to
bolo niečo strašné. Neustále sme počítali s Florencom, či nám to vyjde. Keď prišiel do cieľa Denis
Chanut, už som vedel, že mám medailu.“

Tomáš Kučera - Ján Bátik

Vo finále singlkanoistov chýbal najskúsenejší z trojice Slovákov Michal Martikán, ktorý neuspel už
v semifinále. Michal Martikán musel prehltnúť
ďalšiu horkú pilulku. Sklamanie z neho doslova trčalo. Pred dvoma rokmi v Čunove prišiel nielen o
šnúru medailových umiestnení na majstrovstvách
sveta v pretekoch jednotlivcov ťahajúcu sa od roku

Alexander Slafkovský
Elena Kaliská

1995. V pražskej Troji chcel začať novú medailovú sériu na MS. „Je to zlé.
Od štvrtej bránky som bojoval proti vode, piatu bránku som podišiel
a už sa to so mnou viezlo. Nechytil som rytmus a bolo to celé zle. Urobil
som veľa chýb,“ hneval sa Michal Martikán. Ak by tridsaťštyriročný rodák
z Liptovského Mikuláša nechytil po dve trestné sekundy na osemnástej
a dvadsiatej bránke, bol by ako posledný desiaty vo finále. Od polovice
trate tušil, že sa mu jeho sen vzďaľuje. „Bola to neobvyklá trať. Zdalo
sa, že náročná, ale iba po fyzickej stránke. Po technickej stránke bolo
všetko v poriadku. Mal som namiesto techniky použiť v niektorých pasážach silu, neísť všetko napriamo. Nešlo mi to. Je to tak, keď idete len
jednu jazdu za deň. Raz to vyjde, inokedy nie,“ smútil Michal Martikán,
ktorý nemá na Prahu a na piatky trinásteho najlepšie spomienky. V minulosti mu v piatok trinásteho vykradli v českej metropole auto. „Asi to
nie je najlepší deň,“ smútil Martikán.
Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš obhájili v pražskej
Troji titul majstrov sveta v 3xC1. Slováci dosiahli vo finále suverénne najlepší čas a ich prvenstvo neohrozili ani tri dotyky s bránkami. Pre Slovensko vybojovali v hliadkach 3xC1 šiesty titul majstrov sveta v histórii
a celkovo siedmu medailu (6 - 0 - 1). Trio Martikán, Slafkovský a Beňuš
triumfovalo aj na predchádzajúcich troch šampionátoch v Seu d´Urgell
2009, Tacene 2010 a Čunove 2011.
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V Prahe zdolala slovenská hliadka Nemcov Siderisa Tasiadisa, Jana Benziena a Franza Antona o 79 stotín sekundy. Bronz si vybojovali Francúzi,
ktorí zaostali o 3,86 sekundy. Pre Michala Martikána je to desiata zlatá
medaila z majstrovstiev sveta v kariére (10 - 3 - 4). „Neregistroval som,
že to môže byť desiaty titul. Je to super. Dnešnú jazdu som vnímal inak
ako nevydarené semifinále, zdalo sa mi to jednoduchšie. Neviem, či to
bolo tým, že sme išli v teple. Bol to iný deň ako včera. Dnes som išiel
všetko napriamo, bez problémov. Ak by sa mi podobne darilo aj v piatok, mohol som byť asi vo finále. Nie je to bežná vec zvíťaziť štyrikrát
v rade na majstrovstvách sveta. Som rád, že sa nám to podarilo a ešte
sme vyhrali takým rozdielom. Je mi cťou byť v tomto tíme. Ak by sa
nám podarilo pridať o rok piate zlato, bolo by to ešte lepšie,“ konštatoval Michal Martikán.
Alexander Slafkovský si prvýkrát v kariére odváža z majstrovstiev sveta
dve medaily. K striebru z individuálnej súťaže pridal aj tímové zlato. Na
jedenástej a štrnástej bránke mal dva dotyky, napokon Slovákov neobrali
o triumf ani tieto jeho chybičky. „Prvé medailové double v kariére je veľmi sladké. Konečne som na majstrovstvách sveta nevyhorel individuálne.
Vyhrať s troma dotykmi na tejto trati sa len tak nevidí. Opäť sme riešili
krízové situácie za pochodu, v tom je naša sila. Už nie je náhoda, že sme
vyhrali štvrtýkrát v rade. Keď som urobil druhý ťuk, tak som si hovoril,
že si neodpustím, ak by sme kvôli mne prišli o medailu. Sypal by som
si potom popol na hlavu. Našťastie, boli sme dostatočne rýchli,“ doplnil
Alexander Slafkovský.

dokážeme predviesť dobré jazdy. Som rád, že sa nám aspoň v hliadkach
podarilo prejsť bez päťdesiatky a nepokazili sme to chalanom,“ povedal Pavol Hochschorner a Peter ho doplnil: „Aspoň niečo sme získali na
tej vode. Medaila sa počíta, takže sú to lepšie pocity. Dnes bolo ťažké
súperiť s Čechmi, mali to dobre najazdené, chceli sme ich aspoň trochu
potrápiť.“
1. miesto

MARTIKÁN, SLAFKOVSKÝ

3x C1

2. miesto

Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

2. miesto

Tomáš KUČERA- Ján BÁTIK

3x C2

6. miesto

Elena KALISKÁ

3x K1

9. miesto

Elena KALISKÁ

K1

14. miesto

Tomáš KUČERA – Ján BÁTIK

C2

17. miesto

ŠAJBIDOR, HALČIN, GRIGAR

3x K1

18. miesto

Michal MARTIKÁN

C1

27. miesto

Ján ŠAJBIDOR

K1

42. miesto

Martin HALČIN

K1

50. miesto

Jakub GRIGAR

K1

Elene Kaliskej nevyšla finálová jazda. Po viacerých technických problémoch a s 8 trestnými sekundami obsadila dvojnásobná olympijská šampiónka predposlednú deviatu priečku. V elitnej desiatke sa predstavila
aj tretia slovenská rodáčka Dana Mann-Beňušová, ktorá už v súčasnosti
reprezentuje po svadbe USA. V revidovaných výsledkoch sa objavila na
5. mieste. „Nebolo to podľa mojich predstáv, mala som vyššie ambície.
Finále nie je o tom, že človek bude jazdu istiť. Je to hop alebo trop.
Urobila som chybu na piatej bránke, ocitla som sa vedľa nej. Musela
som ísť ďalej a bojovať. Potom však nasledovali ďalšie chyby a dotyky,“
komentovala Elena Kaliská.
Slovenská hliadka deblkanoisti Peter a Pavol Hochschornerovci, Ladislav
a Peter Škantárovci a Tomáš Kučera s Jánom Bátikom. si zopakovala
striebro z Čunova 2011. Zlato suverénne získali domáci Česi Ondřej Karlovský - Jakub Jáně, Jonáš Kašpar - Marek Šindler a Jaroslav Volf - Ondřej
Štěpánek, Slovákov zdolali o 6,35 sekundy. Bronz patrí Britom, obhajcovia prvenstva z Francúzska skončili štvrtí. „Na hliadky sa veľmi nezameriavame. Sme radi, ak sa nám podarí získať medailu. Teší nás, že
Fan klub DUKLA
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MATEJ RUSNÁK
OPÄŤ SO „ZEMIAKOVOU MEDAILOU“
DUISBURG 1. septembra (SITA) Matej Rusnák siahal už v roku 2011
na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede v pretekoch C1 na 5000 m na
medailu. Ušla mu vtedy o osem sekúnd. Po dvoch rokoch sa situácia na
šampionáte v nemeckom Duisburgu zopakovala. Dvadsaťpäťročný člen
Dukly Trenčín opäť ostal tesne „pod pódiom“ pre elitné trio. Tentoraz ho
od medaily delilo iba 2,713 s. „Pocity mám také, aké mávam zvyčajne
zo štvrtého miesta. Aj sa teším, aj som trošku sklamaný, že mi opäť ušla
medaila,“ povzdychol si v cieli zverenec trénera Slavomíra Kňazovického.
Zoznam medailistov v porovnaní so Szegedom bol úplne iný. Pomerne
suverénne triumfoval domáci Sebastian Brendel, striebro získal Maďar
Attila Vajda. O bronz do posledných metrov bojoval Rusnák s Kanaďanom Markom Oldershawom. „Dúfal som až do záveru, že Kanaďanovi
dôjdu sily, pretože na začiatku, prvé dva - tri kilometre, ťahal práve on
skupinu, v ktorej som bol aj ja. Nestalo sa, práve naopak, v závere ešte
zrýchlil. Už sa to nedalo dotiahnuť,“ okomentoval kanoista Dukly Trenčín
vývoj súťaže.
Na spomínanom predchádzajúcom šampionáte v Szegede bojovali
účastníci predovšetkým o miestenky na minuloročné Hry XXX. olympiády
v Londýne; z toho dôvodu sa špička sústredila na olympijské disciplíny.
Päťtisícka sa do programu OH dosiaľ nedostala, preto zostala mimo pozornosti najlepších. V Duisburgu to však bolo diametrálne odlišné. „Konkurencia sa tu zišla mimoriadne silná. Štartoval olympijský víťaz Sebastian Brendel z Nemecka, tiež niekoľkonásobný medailista z olympiád
Atilla Vajda. Boli to skutočne kvalitné preteky,“ uzavrel Matej Rusnák.
Peter Gelle aj vo finále K1 na 500 m na 40. majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v nemeckom
Duisburgu skončil siedmy, teda
presne rovnako ako predtým
na kilometrovej trati. Kým na
tisícke ho umiestnenie uspokojilo, na päťstovke neskrýval
mierne rozčarovanie.

„Na päťstovke som si trúfal na prvú päťku. Po vydarenom štarte som
išiel dobre, ale potom som zrazu zacítil, že mi dochádzajú sily. Snažil
som sa to ešte v závere potlačiť, bojoval som viac sám so sebou ako so
súpermi. Cítil som, že to nie je také, ako som si predstavoval. V závere
som nevedel zrýchliť, to ma najviac mrzí,“ vravel kajakár trenčianskej
Dukly v cieli svojho druhého dusiburského finále.
„V môj neprospech sa to zlomilo v strede trate,“ pokúšal sa o prvú analýzu svojho vystúpenia. „Už som cítil, že idú do mňa. Pokúšal som sa to
ešte zdvihnúť, ale už to jednoducho nešlo. Súperi mi unikali a ja som ich
náskok nedokázal stiahnuť,“ dodal 29-ročný Peter Gelle.
Dva prieniky do finále a v nich siedme miesta určite nie sú výsledkami
na zahodenie. „Pred majstrovstvami sveta by som v dve siedme miesta
bral. Príliš som si neveril, najmä na tej kilometrovej trati. Veď doteraz
som na tisícke nikdy na ´veľkých´ podujatiach nebol vo finále. Preto si
siedme miesto z týchto pretekov cením oveľa viac. Nakoniec - ´kilák´je
olympijskou disciplínou. Na päťstovke som už mal na majstrovstvách
sveta medailu, teraz som vyšiel naprázdno. Napriek tomu môžem vysloviť so svojím vystúpením obrovskú spokojnosť,“ uzavrel Peter Gelle.
Foto: Prokop Slováček

4. miesto

Matej RUSNÁK

C1, 5 000 m

7. miesto

Peter GELLE

K1, 1 000 m

7. miesto

Peter GELLE

K1, 500 m

8. miesto

Rastislav KOHÚT

C1, 500 m

9. miesto

ZAŤKO, BEŇO, GELLE

štafeta, K1, 4x 200 m

11. miesto

Miroslav ZAŤKO – Ľubomír BEŇO K2, 200 m

12. miesto

Matej RUSNÁK

Peter Gelle

Matej Rusnák v akcii
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SKVELÝ TÓTH PIATY
MOSKVA 10. augusta (SITA) Matej Tóth
finišoval v čase 3:41:07 h piaty a postaral
sa tak o najlepší výsledok slovenského
chodca na MS v ére štátnej samostatnosti.
Predviedol výborný výkon. Od začiatku sa
v 61-člennom štartovom poli držal medzi najlepšími, ani na jednom z medzičasov nevypadol z elitnej desiatky. V záverečných desiatich kilometroch
sa poradie od tretej priečky nižšie každú chvíľu menilo, tridsaťročný chodec
banskobystrickej Dukly sa pri svojom piatom štarte na svetovom šampionáte
dokázal posunúť na konečnú piatu pozíciu. Vlani bol na tejto trati na olympijských hrách v Londýne ôsmy. Doteraz jeho najlepšie umiestnenie z majstrovstiev sveta bolo 9. miesto z dvadsiatky v Berlíne 2009.
„Chcel som začať trošku opatrnejšie, ale od štartu sa išlo dosť svižne, už
po pätnástich kilometroch sa pole výrazne začalo trhať. Cítil som sa však
veľmi dobre, telo reagovalo. Držal som si až do tridsiateho kilometra rovnomerné tempo, potom prišiel môj najrýchlejší päťkilometrový úsek. Najťažšie to bolo od tridsiateho piateho po štyridsiaty kilometer. Vrátil som sa
k svojmu vlastnému rytmu. Cítil som, že budem schopný udržať ho až do
cieľa. Podarilo sa mi to. V závere sa poradie neustále miešalo, ale vedel
som, že som stále v hre a to ma povzbudzovalo. Aj keď je poolympijský rok,
preteky mali výbornú úroveň. Ukázalo sa, že súperi sú vynikajúco pripravení a špička sa neustále rozširuje,“ povedal v cieli Matej Tóth.
Druhý Slovák v štartovom poli Dušan Majdán skončil dvadsiaty deviaty, keď
zapochodoval chodecký maratón v osobnom rekorde v čase výrazne pod
štyri hodiny - 3:57:50 h. „Už pred pretekmi som sa cítil veľmi dobre a tušil
som, že by to mohol byť môj deň. Do štyridsiateho kilometra som bol v pohode, dokonca som pomýšľal na čas okolo tri hodiny päťdesiatpäť a pol
minúty. Potom som sa však začal ´lámať´. Vo finiši na štadióne som však
ešte predbehol troch súperov - Mexičana, Austrálčana a Číňana, nemôžem
byť nespokojný. Myslím si, že to bolo v mojom podaní dobré, som spokojný. V hierarchii svojich doterajších výsledkov to radím medzi najlepšie,“
skomentoval svoje moskovské vystúpenie 25-ročný Dušan Majdan.
Dana Velďáková obsadila vo finále trojskoku na majstrovstvách sveta
v Moskve 11. miesto výkonom 13,84 m z druhej série. Tridsaťdvaročná Košičanka sa výsledkovo zlepšila v porovnaní s kvalifikáciou o jednu priečku,
výkonnostne sa zhoršila o 4 cm. Členka VŠC DUKLA Banská Bystrica začala
finále prešľapom, v druhej sérii skočila 13,84 a v tretej 13,60 m. Po troch
pokusoch sa pole finalistiek zúžilo na osem, v boji o medaily už Dana Velďáková chýbala. Po súťaži nebola spokojná s technikou trojskoku. „Dnes som

bojovala sama so sebou. Prvý pokus som skočila ďaleko za 14 m, ale bol
to prešľap. Nedá sa nič robiť. Druhý a tretí som veľmi chcela, ale technicky
som robila chybu za chybou. Bežecky to bolo dnes dobré. Toto finále je
odzrkadlením mojej tohtoročnej výkonnosti. Nie je to výkon, s ktorým som
spokojná. Som však rada aj za jedenáste miesto, nie je zlé. Som stále vo
svetovej špičke - a to je dôležité. Teším sa z faktu, že som mohla skákať
v tomto finále,“ povedala Dana Velďáková, ktorá v porovnaní s kvalifikáciou predĺžila rozbeh o dva kroky na šestnásť. Počas sezóny sa rozbiehala
osemnástimi krokmi. „Pre mňa je veľkou motiváciou dostať sa na veľké
podujatie a na ňom bojovať s najlepšími. Stále ma baví skákať so svetovou
špičkou, najlepšie ma inšpirujú a chcem byť ako ony. Tohtoročné majstrovstvá sveta beriem ako ďalšie veľké finále, do ktorého som sa dostala. Síce
nebolo vydarené, ale počíta sa umiestnenie a s ním som spokojná. Verím,
že v budúcnosti sa ešte zlepším,“ doplnila Dana Velďáková.

5. miesto

Matej TÓTH

50 km chôdza

11. miesto

Dana VELĎÁKOVÁ

trojskok

19. miesto

Jana VELĎÁKOVÁ

diaľka

21. miesto

Anton KUČMÍN

20 km chôdza

21. miesto

Martina HRAŠNOVÁ

hod kladivom

29. miesto

Dušan MAJDAN

50 km chôdza

51. miesto

Mária CZAKOVÁ

20 km chôdza

nedokončila

Mária GÁLIKOVÁ

20 km chôdza
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PURDJAKOVÁ VIDÍ
SVOJU BUDÚCNOSŤ VO PHYSIQUE
BRATISLAVA 17. septembra (SITA) - Skúsená slovenská reprezentantka Jana Purdjaková chce po
čerstvej skúsenosti z MS vo fitnes, body fitnes,
bikiny fitnes a kulturistike žien v Kyjeve v blízkej
budúcnosti prejsť do novej kategórie ženskej
kulturistiky s názvom physique. Deväťnásobnej
majsterke sveta a víťazke Svetových hier 2009 na
Taiwane sa totiž nepáči utvorenie iba jednej spoločnej kategórie, v ktorej musí súťažiť so súperkami o dve hlavy vyššími a o
minimálne desať kilogramov ťažšími.
Členka Vojenského športového centra (VŠC) DUKLA Banská Bystrica,
ktorá sa kulturistike venuje už dvadsať rokov, sa aj v Kyjeve presvedčila,
že so svojou súťažnou hmotnosťou 54 kg a výškou 162 cm nemá šancu
úspešne rozširovať svoju unikátnu zbierku zlatých medailí.
„Keď nás po finále vyvolali na pódium, rozmýšľala som, kde môžem
skončiť v tejto konkurencii. V duchu som si veľmi priala medailu. Keď
sme na pódiu zostali iba dve spolu s Ruskou Oľgou Beľakovovou, verila
som, že budem opäť zlatá a vyhrám. Hovorila som si, že titul je môj.
Preto, keď najskôr zaznelo moje meno, zostala som v šoku stáť. Ruska
tiež. Chvíľu trvalo, kým som sa pohla. Myslela som si, že je to omyl.
Čakala som na opravu, ale tá neprišla,“ opísala 37-ročná rodáčka z Popradu okamih, v ktorom sa dozvedela, že jubilejný desiaty titul majsterky
sveta tentoraz z metropoly Ukrajiny neprinesie domov.

„Teraz, keď je po všetkom, sa musím priznať, že trénerovi Matejičkovi
som na zraze pred šampionátom jemne klamala, keď som mu tvrdila,
že mám 54 kilogramov. Mala som o dve kilá menej, čiže na súťaž som
išla s extrémne nízkou hmotnosťou. Pri vážení som mala iba 52,7 kg,
kým minulý rok na MS v Poľsku som súťažila s hmotnosťou 54,5 kg,“
uviedla Jana Purdjaková. „Keď som začala odvodňovať a časovať formu na súťaž, prosila som jazýček váhe, aby sa už konečne zastavil...
V živote som nebola taká vyrysovaná, v živote som nemala takú tvrdosť svalstva. A nikdy vo svojej kariére som asi tak na pódiu nebojovala
o finále ako tento rok. V Kyjeve som prežila najťažšie preteky mojej
dlhej kariéry. Vedľa mňa stáli oveľa robustnejšie súperky s veľkým objemom svalstva. Ja som v tejto konkurencii rozhodcov mohla zaujať
iba symetriou postavy, vyrysovanosťou svalstva, jeho tvrdosťou a tiež
ženskosťou,“ priblížila Jana Purdjaková svoje víkendové vystúpenie na
kyjevskom pódiu.
„Mojim pôvodným cieľom bola medaila. Napokon, tak mám postavený
plán na celú sezónu voči môjmu zamestnávateľovi VŠC DUKLA Banská
Bystrica. Takže tento cieľ som na MS v Kyjeve splnila, ale celkom spokojná nie som. Takisto som trochu v rozpakoch, ak mám objasniť cestu,
ktorou sa v posledných rokoch uberá svetová ženská kulturistika. Veľmi
dobre si uvedomujem, že v spojenej kategórii nemám veľkú šancu na
ďalšie úspešné účinkovanie. Nechcem sa už porovnávať so súperkami,
ktoré sú oproti mne svalnatejšie a predovšetkým oveľa mohutnejšie.
Radšej prejdem do novej kategórie physique, ktorá sa trendom a pravidlami súťaže približuje mužskej klasickej kulturistike. Aj v nej sa nejde
na také vysoké objemy ako v kulturistike. V kategórii physique odpadne porovnávanie svalstva brucha a nôh, sú v nej štvrťobraty a voľná
zostava trvá tridsať sekúnd. Takže v tejto chvíli som na 99 percent rozhodnutá, že prejdem do tejto kategórie. Na nej sa mi páči, že to už nebude o tých veľkých objemoch, do ktorých ja osobne v žiadnom prípade nechcem ísť. To nie je môj cieľ,“ vysvetlila najúspešnejšia kulturistka
sveta v histórii tohto športu a štvornásobná majsterka sveta v tlaku na
lavičke dôvody, prečo odchádza od kulturistiky žien do novej disciplíny
physique.
Foto: eastlabs.sk
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ĎALŠIA MEDAILA PRE FARMADÍNA
KAPSKÉ MESTO 15. septembra - Majstrovstvá sveta sa konali v mestečku Stellenbosh, asi 40 km západne od Kapského mesta. Zúčastnilo
sa ich vyše 50 štátov.
Klaudio Farmadín štartoval v kategórii športového zápasu kumité do
84 kg, kde mal v 1. kole voľný žreb. Do 2. kola čakal na víťaza - Rakúšan a domáci Juhoafričan. Zvíťazil Juhoafričan 7:1, tak tušil, že ho čaká
náročný zápas. Aj tak bolo.
„V našom vzájomnom dueli za stavu 2:2 bodoval súper dvakrát
trojbodovými technikami, takže vysoko viedol. Neustále som útočil
a zápas sa mi podarilo vyrovnať tesne pred koncom dvoma kopmi
mawashi geri na hlavu súpera. Zápas skončil remízou 8:8, takže sa
rozhodovalo vlajkami na aktivitu. Keďže som útočil prevažne ja, nakoniec som zvíťazil na aktivitu 3:2,“ povedal Klaudio.
„Tento zápas ma stál veľa síl a pri jednom z kopov som si zranil
priehlavok na pravej odrazovej nohe. V 3. kole som si s prehľadom
poradil so Singapúrčanom Wongom 3:0 a v semifinále s Ukrajincom
Krylovskym som rozhodol až v závere trojbodovým kopom na hlavu.
Do večerného finále sa prebojoval ďalší domáci pretekár Morgan
Moss, no tu sa mi už ozývalo zranenie z prvého zápasu, ktoré mi
bránilo podať lepší výkon. Napriek tomu bol tento zápas vyrovnaný
a môj súper v ňom zvíťazil 3:1. S mojim výsledkom a výkonom som
spokojný a teším sa na ďalšie majstrovstvá, ktoré sa budú konať
o dva roky v Aucklande na Novom Zélande“, dokončil Farmadín.

Majstrovstvá sveta
2010
Cascais

2. miesto

Klaudio FARMADÍN

Karate, Goja-Rya, do 84 kg

2013
Cape Town

2. miesto

Klaudio FARMADÍN

Karate, Goju, Ruy, do 84 kg

Majstrovstvá Európy
2011
Barcelona

1. miesto

Klaudio FARMADÍN

karate, Goju-Ryu, do 84 kg

2013
Graz

1. miesto

Kludio FARMADÍN

karate, Goju-Ryu, do 84 kg

SLOVÁCI ZÍSKALI BRONZ
V MIX ŠTAFETÁCH
FORNI AVOLTRI 18. júla (SITA) - Slovenskí reprezentanti vybojovali
na majstrovstvách sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach
v talianskom Forni Avoltri v miešaných štafetách bronzové medaily.

Kvarteto Paulína Fialková, Terézia Poliaková, Matej Kazár a Miroslav
Matiaško zaostalo za víťazným Ruskom o 2:11,5 min. Miešané štafety
boli úvodnou disciplínou šampionátu.
Miro Matiaško: „Pocitoval som dvojnásobnú radosť z toho že to
bola medaila z majstrovstiev sveta, a že sme výkonnostne na dobrej
ceste v letnej príprave pred ZOH.“
Matej Kazár: „Na pretekoch som cítil formu, to sa potvrdilo na
mojom úseku štafety, kde som sa priblížil k favorizovaným Rusom
a Talianom, ktorí boli v čele pretekov.“

3. miesto

KAZÁR, MATIAŠKO

miešané štafety

7. miesto

Martin OTČENÁŠ

rýchlostné preteky

9. miesto

Martina CHRAPANOVÁ

rýchlostné preteky

11. miesto

Matej KAZÁR

rýchlostné preteky

12. miesto

Miroslav MATIAŠKO

rýchlostné preteky

14. miesto

Pavol HURAJT

rýchlostné preteky

20. miesto

Natália PREKOPOVÁ

rýchlostné preteky
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HALČIN A GRIGAR ZÍSKALI ZLATO
BOURG SAINT MAURICE 2. augusta (SITA) - Slovenskí reprezentanti Martin Halčin a Jakub Grigar získali zlaté medaile na majstrovstvách Európy
juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome vo francúzskom Bourg Saint
Maurice.
Martin Halčin člen Dukly Liptovský Mikuláš predviedol vo finále čistú
jazdu, zastavil časomer na hodnote 94,79 s a triumfoval o 36 stotín pred
Britom Josephom Clarkom, ktorý doplatil na jeden „ťuk“ a dvojsekundovú penalizáciu. Tretí skončil Francúz Vivien Colober (95,53), ktorý takisto
ako nový kontinentálny šampión išiel v súperení o medaily bezchybne.
Halčin obsadil na júlových MS „U-23“ v Liptovskom Mikuláši nepopulárnu 4. priečku.
„Cestovali sme sem ako na druhú prioritu tohto roka po nedávnych
majstrovstvách sveta na domácej vode. Nemali sme nejaké zvláštne
sústredenie, akurát sme prišli do dejiska o čosi skôr a absolvovali sme
6-7 tréningov na náročnej miestnej trati, ktorá je skôr hodná seniorov
než mládežníkov. Spočiatku sa nám nedarilo podľa predstáv, ale Maťo
Halčin dnes dobre zabojoval. Víťazstvom si napravil chuť po štvrtom
mieste z MS. Je to dobrý a rýchly jazdec, už vo svojom veku sa stabilne
zaradil do seniorskej reprezentácie. Jeho výkonnosť je vysoká a teraz to
potvrdil,“ povedal pre agentúru SITA vedúci slovenského reprezentačného tímu Róbert Orokocký.
Grigar vo finále súťaže kajakárov dosiahol čas 95,57 s, trať absolvoval bez
dotyku bránky a triumfoval s náskokom 72 stotín pred Francúzom Bastienom Damiensom, ktorý doplatil na jeden „ťuk“. Tretí skončil Slovinec Vid
Karner (+2,63). Člen Dukly Liptovský Mikuláš Grigar nadviazal na svoje
prvenstvo z kvalifikácie, v semifinále bol šiesty. Grigar zvíťazil aj na júlových MS v Liptovskom Mikuláši.
Piaty bol aj Martin Mračna v C1 juniorov. V prípade čistej jazdy vo finále
by získal zlato, ale urobil dve chyby, za ktoré dostal 4 trestné sekundy,
zaostal o 3,95 s. Zvíťazil Francúz Cédric Joly (105,89 s). Druhý bol Čech
Lukáš Rohan (+1,44) a bronz si vybojoval Nemec Florian Breuer (+2,19).
Joly - tiež práve pred Rohanom - sa radoval zo zlata v súťaži singlkanoistov aj na júlových majstrovstvách sveta na Liptove, Mračna bol vtedy
štvrtý.
V K1 junioriek v Bourge Saint Maurice triumfovala Rakúšanka Lisa Leitnerová. Striebro získala Češka Karolína Galusková, bronz Španielka Julia
Cuchiová. Slovenka Kristína Zárubová chytila dve päťdesiatky a klasifikovali ju na predposlednom 9. mieste.
„Obe naše víťazné lode si počínali fantasticky. Investovali sme do nich
veľa energie aj prostriedkov, vytypovali sme si týchto pretekárov v mla-

dom veku a ukazuje sa, že sa to vypláca, majú veľký potenciál. Matúš
Gewissler s Jurajom Skákalom aj Jakub Grigar triumfovali počas leta na
majstrovstvách sveta i Európy, takže sme veľmi spokojní,“ povedal pre
agentúru SITA vedúci slovenskej reprezentácie Róbert Orokocký.
Foto: Richard Grigar
1. miesto

Jakub GRIGAR

K1, juniori

1. miesto

Martin HALČIN

K1, do 23 rokov

4. miesto

MICHALOVIČ-TOMKO,
ŠIMIČÁK-SKUBÍK

3xC2, juniori

5. miesto

Martin MRAČNA

C1, juniori

5. miesto

Martin ŠIMIČÁK – Jakub SKUBÍK

C2, juniori

5. miesto

Marko GURECKA, Martin MRAČNA

3x C1, juniori

8. miesto

Kristína ZÁRUBOVÁ

3x K1, juniori

8. miesto

GAJARSKÝ, MIRGORODSKÝ

3x C1, do 23 rokov

9. miesto

Kristína ZÁRUBOVÁ

K1, juniori

9. miesto

HALČIN, URBAN

3x K1, do 23 rokov

10. miesto

Kristína ZÁRUBOVÁ

3x K1, juniori

13. miesto

Miroslav URBAN

K1, do 23 rokov

18. miesto

Igor MICHALOVIČ – Jakub TOMKO

C2. Juniori

Martin Halčin
na stupni víťazov

Víťaz
Jakub Grigar

Jakub Grigar v akcii
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TECHNIKA ZAHATALA CESTU ZA TITULOM
Slovenský reprezentant Marián Jung mal pred tohtoročnou sezónou dve
neľahké úlohy. Prioritou bola obhajoba titulu majstra sveta v prestížnej kategórii Formula 500. O niečo menšia dôležitosť sa pripisovala obhajobe titulu
majstra Európy v kategórii O-700.
Šesťdielny seriál Formula 500 mal oproti minulým ročníkom zmenu v bodovacom systéme. Doposiaľ sa do konečného poradia každému pretekárovi
nezapočítaval jeden najhorší výsledok. Od tohto roka sa do konečného hodnotenia započítavali výsledky zo všetkých podujatí, čo nahráva pretekárom,
ktorí pravidelne ukončia každú rozjazdu.
Seriál sa začínal podujatím v talianskom Borette, kde Marián
vyhral všetky tri rozjazdy a suverénnym spôsobom zvíťazil pred
Róbertom Henczom s Maďarska,
tretí skončil domáci pretekár
Mauro Bacchi.
Bol to výborný vstup do sezóny, to
sme však netušili, čo čaká slovenského pretekára hneď na nasledujúcom podujatí seriálu, ktoré sa
konalo v Roudnici nad Labem. V
prvej rozjazde Marián suverénne
viedol a všetko vyzeralo tak, že sa
bude opakovať scenár z Boretta.
Zlom nastal tesne pred cieľom
prvej rozjazdy, keď Mariánova
loď zostala pre technickú poruchu
stáť tesne pred cieľovou čiarou.
Do druhej rozjazdy nastúpil Marián s opraveným motorom, tentoraz však vypovedala službu jedna zo zapaľovacích sviečok motora. V poslednej rozjazde
si Marián musel svoj kalich horkosti vypiť do dna, keď v motore zlyhala jedna
z ojníc.
Nasledovali preteky v maďarskej Baji, kde sa Marián ukázal opäť v starej
forme a suverénne zvíťazil v prvých dvoch rozjazdách. Keď pre silný vietor
museli usporiadatelia poslednú rozjazdu zrušiť, o víťazovi už nebolo pochýb.
Po prvej polovine seriálu mal tak Marián na konte dve víťazstvá a jedno vypadnutie, čo znamenalo, že v druhej časti seriálu si už nemôže dovoliť žiadny
veľký výpadok.
V nemeckom Bitterfelde sa nášmu reprezentantovi nepodaril štart a z móla
odchádzal ako posledný, Mariánova bravúrna stíhacia jazda na rozbúrenej
hladine však zdvihla divákov zo sedadiel. Predbiehal postupne jedného konkurenta za druhým a do cieľa sa vrútil na prvom mieste. V druhej rozjazde už

bol štart v poriadku, čo však nebolo celkom v poriadku bol kábel k jednej zo
zapaľovacích sviečok, ktorý v poslednom kole vypovedal službu. Motor postupne strácal výkon a do cieľa stihli Mariána predbehnúť ešte štyria konkurenti. Aj tak však piate miesto v rozjazde stačilo na druhé v celkovom hodnotení, nakoľko tretiu rozjazdu aj tu museli usporiadatelia zrušiť pre silný vietor.
Predposledné kolo seriálu sa konalo opäť v Taliansku, vo Viverone. Už prvá
rozjazda naznačila, že pani Šťastena sa tento rok obracia nášmu pretekárovi
chrbtom. Na motore sa opäť vyskytla technická porucha, vďaka ktorej Marián rozjazdu nedokončil. Do druhej
nastúpil s opraveným motorom
z posledného miesta na štartovom
rošte. Skvelou stíhacou jazdou zdolal takmer všetkých konkurentov,
nestačil iba na domáceho pretekára
Giuseppe Rossiho. Chýbalo ešte jedno kolo.... V poslednej rozjazde však
Marián nerezignoval, rozjazdu suverénne vyhral a celkové tretie miesto
ešte stále dávalo reálnu šancu na obhajobu titulu.
Finále v Berlíne sa jazdilo tradične
na ťažkej trati v Grünau. V prvej aj
druhej rozjazde Marián suverénne
vyhral, v obhajobe titulu však potreboval zvíťaziť aj v poslednej rozjazde.
Po štarte Marián viedol, všetko išlo
podľa plánu až do posledného kola.
Niekoľko stoviek metrov pred cieľom
praskol izolátor na sviečke motora a razom bolo po nádejach. Výpadok v poslednej rozjazde znamenalo tretie miesto v Grünau a tým aj konečné tretie
miesto v seriáli majstrovstiev sveta. Tentoraz ani 9 víťazstiev a jedno druhé
miesto z celkového počtu 16 rozjázd nestačilo na zisk titulu majstra sveta.
Nový systém bodovania prial viac tým pretekárom, ktorí pravidelne dojazdili v každej rozjazde. Nad týmto faktom sa bude musieť zamyslieť nielen
Marián, ale aj celý tým a v roku 2014 naskočiť znova na víťaznú vlnu na ceste
za ziskom titulu.
Majstrovstvá Európy kategórie O-700 sa konali v poľskej Mysliborzi. Počas
všetkých troch rozjázd Marián nenašiel recept na Rakúšana Attilu Havasa
a tri razy obsadil druhé miesto, Aj keď odstup za Rakúšanom bol vždy veľmi
tesný, Havas bol tentoraz rýchlejší. Aj tak je zisk striebornej medaily v nabitej
konkurencii úspechom, aj keď vieme, že Marián chcel určite viac.
Foto: Ján Miškovič

VÝSLEDKY PREDČILI OČAKÁVANIA

Michal Košút absolvoval svoju druhú sezónu v kategóriách Formula 250
a Formula 350.
Prioritou týmu bola účasť v seriáli ME Formula 350. V oboch kolách seriálu,
ktoré dsa konali v českých Jedovniciach a vo Viverone v Taliansku, skončil
Michal na treťom mieste, čo mu vynieslo konečné tretie miesto a bronzovú priečku v konečnom hodnotení seriálu ME.
Michal sa zúčastnil aj jednokolových pretekov MS O-350, ktoré sa konali
v nemeckom Kriebsteine. Aj tu potvrdil, že dnes už patrí do širšej špičky
tejto kategórie a obsadil 5. miesto. Ako sám povedal po pretekoch, k medaile mu chýbali lepšie štarty a tiež maximálna rýchlosť na rovinke, teda
„top speed“. Michal však vie, na čom musí do budúceho roka popracovať,
kde má rezervy a kde sa musí zlepšiť.
Popri kategórii 350 Michal štartoval aj na podujatiach slabšej kubatúry do
250 ccm. Z celkového počtu štyroch podujatí sa mohol zúčastniť iba troch
kôl, nakoľko jedno kolo mu kolidovalo so seriálom kubatúry 350. Napriek
tomu obsadil v konečnom hodnotení výborné 5. miesto, keď v jednotlivých podujatiach obsadil jedno štvrté a dve piate miesta.
V uplynulej sezóne dosiahol Michal Košút výsledky, ktoré od neho málo kto
čakal. Dokázal, že sa môže zaradiť do absolútnej európskej a svetovej špičky v kubatúrach 350 resp. 250 ccm. Bude však k tomu potrebovať veľmi

dobré technické a materiálne zázemie, bez ktorého ani najtalentovanejší
pretekár nemá šancu postúpiť na vrchol. Želáme mu, aby sa mu to čo najskôr podarilo.
Otto Polášek
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MEDAILA PRE CYKLISTOV
DUKLY TRENČÍN - TREK
Cyklisti Dukly Trenčín – Trek sa od 2. do 6. septembra 2013 zúčastnili
23. Armádnych majstrovstiev sveta CISM v cyklistike v belgickom Leopoldsburgu. Všetci účastníci sa schádzali vo vojenskom útvare v Leopoldsburgu 2. septembra. Hneď na druhý deň bol naplánovaný doobedňajší tréning športovcov na okruhu, na ktorom sa konali preteky
a poobede bol vojenský nástup a slávnostné otvorenie vojenských
majstrovstiev sveta. V stredu 4. septembra sa tím v zložení nrtm.
Maroš Kováč, voj. Patrik Tybor, z. Matej Jurčo, z. Martin Mahďar a z.
Michael Kolář, pod vedením trénera Vendelína Kvetana, postavil na
štart cestných pretekov. Štartovalo 10 tímov z 10 krajín, z celkového
počtu 65 pretekárov. Najlepšie sa zo spomínanej pätice jazdcov darilo z. Matejovi Jurčovi, ktorý obsadil 4. miesto. Hneď o priečku za
ním, teda na 5. pozícii, sa umiestnil nrtm. Maroš Kováč. Obaja boli
členmi odídenej 5-člennej skupiny. V ďalšej skupine 17 jazdcov sa
nachádzal voj. Patrik Tybor, ktorý špurtoval o 6. miesto, ale asi 100 m
pred cieľom spadol po konflikte s nemeckým jazdcom a rozhodcovia
ho dodatočne klasifikovali na 11. miesto. V ďalšej skupine špurtoval
Michael Kolář o 23. miesto, aby tímu pomohol k zisku striebornej
2. miesto

KOVÁČ, TYBOR, JURČO, KOLÁŘ

celkové hodnotenie

4. miesto

Maroš KOVÁČ

jednotlivci

5. miesto

Matej JURČO

jednotlivci

8. miesto

Maroš KOVÁČ

horský bicykel

EYOF - DŽUDISTA BECÍK
SIEDMY
UTRECHT 17. júla (SITA) - Slovenský reprezentant Martin
Becík obsadil siedme miesto v džude do 66 kg na XII. letnom európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF)
v holandskom Utrechte. V prvom kole si Becík poradil so
Srbom Strahinjom Bunčičom,
v druhom s Fínom Aku Laakkonenom. Vo štvrťfinále viedol na wazzari nad Simonom
Mamardašvilim z Gruzínska,
ale minútu pred koncom
dostal ippon a prehral. V repasáži ešte mohol bojovať
o medailu, ale nestačil na
Tima Allemanna zo Švajčiarska.

medaily v hodnotení tímov. Martin Mahďar musel po brušných problémoch odstúpiť z pretekov.
Nrtm. Maroš Kováč sa predstavil o deň neskôr 5. septembra aj v pretekoch horských bicyklov, kde obsadil pekné 8. miesto. Večer po pretekoch bolo slávnostné vojenské ukončenie pretekov.

MAJSTROVSTVÁ SVETA
V ALYSH
BIALYSTOK - V dňoch 21-22.9.2013 sa v poľskom Bialystoku uskutočnili MS v Alyshi. Alysh je spôsob zápasu ako pri džude, ale súperi sa na
začiatku zápasu chytia do úchopu okolo pása a hneď od začiatku boja
sú so súperom v tesnom kontakte. Z toho potom vznikajú veľmi pekné
hody, atraktívne pre divákov. V alyshi sa často presadzujú džudisti, ktorí
vedia zápasiť so súperom na telo. V tomto spôsobe boja je veľmi dobrý aj
Matúš Milichovský. Matúšovi sa na spomínaných MS podarilo vybojovať
3. miesto, keď porazil troch súperov a prehral v boji o postup do finále.
V prvom zápase porazil Kazacha, potom Ukrajinca, v boji o postup do
semifinále porazil domáceho Poliaka a v boji o postup do finále prehral
so Švajčiarom. Po svojom trénerovi Jánovi Gregorovi, ktorý vybojoval
na MS v Alyshi v roku 2006 striebornú medailu, je Matúš ďalším našim
športovcom, ktorému sa podarilo v tomto zápase získať medailu na MS.

1. kolo: Martin Becík zdolal
Strahinju Bunčiča (Srb.)
2. kolo: Martin Becík zdolal
Aku Laakkonena (Fín.)
3. kolo: Martin Becík prehral
so Simonom Mamardašvilim
(Gruz.)
repasáž: Martin Becík prehral s Timom Allemannom
(Švaj.)
Konečné poradie:
7. Martin Becík
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DRUŽSTVO PIŠTOLIAROV SKONČILO
NA ŠIESTOM MIESTE
OSIJEK 27. júla (SITA) - Slovensko sa na majstrovstvách Európy
v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osijeku (23. 7. - 2. 8.
2013) nedočkalo finálovej účasti ani v sobotu. Prebojovať medzi elitnú osmičku sa nepodarilo ani najväčším nádejam - pištoliarom, hoci
svojím vystúpením nesklamali. V ľubovoľnej pištoli 60 sa v kategórii
mužov najlepšie umiestnil Pavol Kopp, ktorému s 553 bodmi patrila
14. priečka. Finálovú miestenku zaručil v Osijeku o tri body kvalitnejší výkon. Ján Fabo sa o lepší výsledok pripravil v dvoch záverečných položkách (len 89 a 86 b.), inak tiež mohol atakovať finalistov.
Napokon sa však musel uspokojiť s 23. miestom a 547 bodmi. Juraj
Tužinský mal po slabšom začiatku (88 a 86) na konte o bod menej
(546) a v konkurencii 49 pretekárov ho klasifikovali na 25. stupienku.
V súťaži družstiev skončilo trio Slovákov na 6. pozícii s deväťbodovým odstupom za bronzovými Rusmi.
Slovenskí juniorskí reprezentanti odčinili svoje neúspešné vystúpenie
v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, keď v ľubovoľnej malokalibrovke
na 60 výstrelov poležiačky dvaja prenikli do najlepšej dvadsiatky.
Denis Červenka obsadil 14. miesto výkonom 617,0 bodu, pričom od
posledného postupujúceho do finále ho delilo 1,8 bodu. Ondrej Holko sa umiestnil o dve priečky za ním na 16. pozícii (616,2 b.). Menej
sa darilo Kolomanovi Polgárovi, ktorého so 610,5 bodu klasifikovali
v konkurencii 60 puškárov na 42. stupienku. Slováci skončili v tímovej súťaži spomedzi 16 družstiev na šiestom poste so súčtom 1843,7
bodu, na medailu im chýbalo presne päť bodov.

6. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

14. miesto

Zoltán BALÁŽ, Zdeněk ČADEK

LPi 60, družstvá
LM 3x 40, družstvá

20. miesto

Zoltán BALÁŽ

LM 3x 40

25. miesto

Juraj TUŽINSKÝ

LPi 60

46. miesto

Zdeněk ČADEK

LM 60

55. miesto

Zdeněk ČADEK

LM 3x 40

12. miesto

Ondrej HOLKO

LM 3x 40, družstvá

16. miesto

Ondrej HOLKO

LM 60

33. miesto

Ondrej HOLKO

LM 3x 40

Juniori

EXOTICKÝ ŠTART V KOLUMBII
SOM SI DOKONALE UŽIL
CALI 4. augusta - Zopár zaujímavých dní prežila dvojica Juraj Danko
a reprezentačný tréner maratóncov Marián Lachkovič v exotickom
Cali v Kolumbii. Zúčastnili sa na Svetových hrách v neolympijských
športoch, ktoré sú akýmsi olympijským ekvivalentom pre športy, ktoré nemajú šancu dostať sa do programu klasickej olympiády. Tento
rok bol v Kolumbii ukážkovým športom aj kanoistický maratón.

V K1 skončil Juraj Danko na výbornom 5. mieste, Marián Lachkovič,
ktorý v singli štartoval mimo plánu (pôvodne mal ísť iba v K2) si dopádloval vo finále po 10. miesto. Organizátori zvolili v K1 netradičný
systém, dve semifinálové rozjazdy a potom finálová jazda. Pre pretekárov mimoriadne náročný spôsob boja, keďže semifinále a finále delilo od seba necelé štyri hodiny. „Našťastie sme nešli klasický
maratón, ale len okolo 11 km. Ale inak to malo formu maratónu.
Po svojom semifinále, kde som obsadil postupové 4. miesto, som
ešte pomáhal Mariánovi pri jeho jazde. Potom som sa stihol už len
najesť a trošku si pospať. Bolo to náročné, a preto si piate miesto
vo finále veľmi cením,“ povedal nám Juraj Danko krátko po prílete
na Slovensko. Na druhý deň po singloch spoločne s Mariánom Lachkovičom absolvovali finálovú jazdu v K2. „Bol som unavený, ale morálne povzbudený mojim výsledkom z predošlého dňa, takže som
hecoval Mariána, ktorý mal toho po singloch naozaj dosť. Napokon
sme sa vypli k dobrému výkonu, 4. miesto je výborné, medaila nám
chvíľami visela pred očami, ale už sme nedokázali zrýchliť natoľko,
aby sme porazili nemeckú posádku. My sme mali v rukách aj single,
väčšina ostatných posádok jazdila iba K2, pretekári boli oddýchnutí, takže to sa pod náš výkon podpísalo.“
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MEDAILISTI 2013
Je tu koniec roka 2013 a VŠC DUKLA Banská Bystrica
môže bilancovať. V tomto roku naši športovci získali
na svetových a európskych podujatiach
27 medailí. Pre lepší prehľad si predstavme
všetkých medailistov.

ZLATO

STRIEBRO

BRONZ

SPOLU

MAJSTROVSTVÁ SVETA

2

4

3

9

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

3

1

4

8

MAJSTROVSTVÁ SVETA
JUNIOROV

3

1

2

6

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
JUNIOROV

1

-

-

1

MAJSTROVSTVÁ SVETA CISM

1

1

-

2

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA

-

1

-

1

10

8

9

27

István LÉVAI

Majstrovstvá Európy v zápasení
Tbilisi - Gruzínsko
3. miesto gréckorímsky štýl, do 60 kg

Ján ŠUTEK -Štefan GREGA

Majstrovstvá Európy
v zjazde na divokej vode
Borovec - Slovinsko
3. miesto C2, dlhý zjazd

Klaudio FARMADÍN

Majstrovstvá sveta v karate
Cape Town - Južná Afrika
2. miesto Goju Ruy
Majstrovstvá Európy v karate
Graz - Rakúsko
1. miesto Goju-ryo, kumite, do 84 kg
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Alexander SLAFKOVSKÝ

13

Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome
Praha - Česká republika
2. miesto C1
Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
Krakow - Poľsko
1. miesto 3x C1, hliadky

Marián JUNG

Majstrovstvá sveta vo vodnom motorizme
Berlín - Nemecko, 3. miesto formula 500
Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme
Mysliborz - Poľsko, 2. miesto O-700

Milan RANDL

Majstrovstvá sveta CISM v džude
Astana - Kazachstan
1. miesto do 90 kg

Miroslav ZAŤKO – Ľubomír BEŇO

Svetová univerziáda
Kazaň - Rusko
2. miesto rýchlostná kanoistika, K2, 200 m

www.dukla.sk
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Matej KAZÁR,
Miroslav MATIAŠKO

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone na
kolieskových lyžiach
Forni a Voltri - Taliansko
3. miesto miešané štafety

Jakub GRIGAR

Majstrovstvá sveta juniorov
a U23 vo vodnom slalome
Liptovský Mikuláš, 1. miesto K1, juniori
Majstrovstvá Európy juniorov
a U23 vo vodnom slalome
Bourg st. Maurice - Francúzsko
1. miesto K1, juniori

Patrik GAJARSKÝ

Majstrovstvá sveta juniorov a U23
vo vodnom slalome
Liptovský Mikuláš
1. miesto C1, do 23 rokov

Martin ŠIMIČÁK – Jakub SKUBÍK,
Igor MICHALOVIČ – Jakub TOMKO

Majstrovstvá sveta juniorov a U23 vo vodnom
slalome
Liptovský Mikuláš
1. miesto 3x C2, juniori
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Martin MRAČNA,
Marko GURECKA,
Tomáš DŽURNÝ

Majstrovstvá sveta juniorov
a U23 vo vodnom slalome
Liptovský Mikuláš
1. miesto 3x C1, juniori

Jakub GRIGAR, Peter BLASBALG

Majstrovstvá sveta juniorov
a U23 vo vodnom slalome
Liptovský Mikuláš
2. miesto 3x K1, juniori

Martin HALČIN,
Miroslav URBAN

Majstrovstvá sveta juniorov
a U23 vo vodnom slalome
Liptovský Mikuláš
3. miesto 3x K1, do 23 rokov

Lucia KRŠŇÁKOVÁ

Majstrovstvá Európy v biathle
Setúbal - Portugalsko
3. miesto jednotlivci
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Martin HALČIN

Majstrovstvá Európy juniorov a U23 vo
vodnom slalome
Bourg st. Maurice - Francúzsko
1. miesto K1, do 23 rokov

KOVÁČ, TYBOR, JURČO, KOVÁŘ
Majstrovstvá sveta CISM v cyklistike
Leopoldsburg - Belgicko
2. miesto družstvá

Michal KOŠUT

Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme
Viverone - Taliansko
3. miesto F350

MARTIKÁN, SLAFKOVSKÝ

Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome
Praha - Česká republika
1. miesto 3x C1
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Tomáš KUČERA- Ján BÁTIK

Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome
Praha - Česká republika
2. miesto 3x C2

Jana PURDJAKOVÁ

Majstrovstvá sveta v kulturistike žien
Kyjev - Ukrajina
2. miesto open

Matúš MILICHOVSKÝ
Majstrovstvá sveta v alysh
Bialystok - Poľsko
3. miesto do 81 kg

Matej KOVÁČ

Majstrovstvá sveta juniorov a U23 vo vzpieraní
Tallin - Estónsko
3. miesto do 105 kg, trh, do 23 rokov
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ODMENA? VYCHLADENÉ PIVKO!
VROCLAV 25. októbra - Tri osobné rekordy – 153 kg
v trhu, 185 kg v nadhode a 338 kg v dvojboji, celkovo siedma priečka, tretia spomedzi Európanov. Richard Tkáč na MS vo vzpieraní vo Vroclave rozhodne
nesklamal. Návrat 28-ročného Košičana v službách
banskobystrickej DUKLY na medzinárodnú scénu po
nedobrovoľnej dvojročnej pauze vyšiel nad očakávanie. V ére samostatnosti získal lepšie dvojbojové
umiestenia na MS jedine Martin Tešovič.
● Kam v hierarchii úspechov zaradíte vroclavskú siedmu priečku v kategórii do 77 kg?
„Hneď za bronzovú medailu z európskeho šampionátu spred dvoch rokov v Kazani. Medaila je predsa len medaila...“
● S akým cieľom ste nastupovali na štvrtkovú súťaž?
„Dúfal som, že prekonám slovenský rekord a nadvíham v dvojboji aspoň 346 kíl. Žiaľ, nevyšlo to. Technicky sa mi nedarilo, ako som si predstavoval, preto je v danej chvíli 338 kíl maximum, na čo som mal.“
● Keď ste si preštudovali štartovú listinu, s akým umiestením ste kalkulovali?
„Na začiatku som sa sústredil na boj o ôsme miesto, no chvíľku som
poškuľoval aj po šiestom. V priebehu súťaže sme však s trénerom pochopili, že prvá šestka teraz nie je reálna. Musel by som dať v nadhode
194 kíl, čo bolo už nad moje možnosti.“
● Zlepšili ste si osobné rekordy – v trhu o kilogram, v nadhode o dva a v
dvojboji o tri, dosiahli ste svoje najlepšie umiestenie na MS v kariére,
takže dôvodov na spokojnosť máte viacero...
„Jasné, že som spokojný! Každé zlepšenie, aj trojkilové, sa cení a je signál, že človek napreduje.“
● Veľmi vás mrzí, že ste neprekonali dvojbojový slovenský rekord 345
kg vášho kouča Rudolfa Lukáča? Nestavili ste sa náhodou, či sa vám to
podarí?
„Nie, tentoraz sa to obišlo bez stávky. Prekonať trénerov rekord však
bol môj veľký sen. Škoda, že to nevyšlo. Azda budem úspešnejší na budúci rok v apríli na majstrovstvách Európy v Tel Avive.“
● Je pre vás siedma priečka povzbudenie do ďalšieho tréningu?
„Samozrejme! Vďaka vroclavskému umiesteniu by som sa mal ocitnúť
v zozname vybraných športovcov, ktorí v nasledujúcom roku dostanú
finančnú podporu z ministerstva školstva.Peniaze na kvalitnú prípravu

sú nevyhnutné, bez nich to ani vo vzpieraní nejde.“
● Prečo ste začali súťaž v trhu už na 148 kilách, hoci ste mali nahlásený
základný pokus na 150?
„V rozcvičovni tesne pred začiatkom pretekov som neudržal 147 kíl.
Preto som radšej neriskoval a znížil som základ zo 150 na 148.“
● V treťom pokuse v trhu ste atakovali Gumánov slovenský rekord, ale
156 kíl ste neskrotili. Čo tomu chýbalo?
„Nezvládol som ho technicky, akoby to ani nebol môj typický trh.“
● V nadhode ste po dvoch úspešných pokusoch na 180 a 185 kg tretí na
190 kilách už nezvládli, z pódia ste dokonca odkrivkali...
„Vtedy ma už dosť boleli nohy, ale to ma neobmedzovalo. Už som však
vyslovene cítil, že činka je na mňa priťažká.“
● Ako ste oslávili siedme miesto?
„S trénerom Lukáčom sme si dali dobre vychladené pivko. V celej sezóne som si ho odopieral, tak som si ho teraz s dvojnásobnou radosťou
vychutnal aspoň v jej závere.“
GABRIEL BOGDÁNYI
Foto: Ján Štefánik

NA ZÁVER BRONZ V TRHU PRE KOVÁČA
TALLINN 28. septembra (SITA) - Slovenský reprezentant
Matej Kováč získal bronzovú medailu v trhu do 105 kg
v kategórii do 23 rokov na majstrovstvách Európy juniorov
a športovcov do 23 rokov vo vzpieraní v estónskom Tallinne.
Dvadsaťjedenročný borec zodvihol v tejto disciplíne 170 kg
a o jeden kilogram prekonal štvrtého Poliaka Arkadiusza Michalského. Kováč celkovo v dvojboji obsadil štvrtú pozíciu,
dovedna nadvíhal 368 kg, keď v nadhode pridal k 170 kg
ďalších 198. Radoslav Tatarčík sa v tej istej kategórii umiestnil na piatom mieste celkovým výkonom 343 kg. V trhu zdvihol 166 kg, v nadhode zvládol 177 kg. Zo zlatého kovu sa
tešil Rus Nikolaj Vasiljev.
Eleonóra Gogorová obsadila do 23 rokov v hmotnostnej kategórii do 75 kg piatu pozíciu, keď dokopy zodvihla
179 kg (76+103). Triumfovala Nemka Nina Schrothová výkonom 206 kg (92+114).
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ŽAMPOVCI ODTRÉNOVALI
38 ZO 40 DNÍ NA NOVOM ZÉLANDE
STARÝ SMOKOVEC 9. septembra (SITA) - Stráviť polovicu leta na snehu
nie je vábivá predstava, ale najlepší slovenský zjazdár Adam Žampa si na
to už zvykol. Spoločne s bratom Andreasom a svojím minitímom (otec
Tomáš Žampa, asistent Tomáš Kmeť a servisman Stano Vozárik) sa len
nedávno vrátili z Nového Zélandu, kde sa už tretí raz pripravovali na novú
sezónu. A že sa pripravovali poctivo, o tom svedčia nasledovné čísla.
„Boli sme tam 42 dní aj s cestami. Zo 40 dní, ktoré sme strávili na Zélande, bolo až 38 tréningových. Jeden deň sme mali úplné voľno a jeden
deň vyšiel na balenie vecí. Zvyšok sme boli na kopci alebo v posilňovni,“
vyratúval Adam Žampa po návrate na Slovensko.
Až tridsať dní odtrénovali Žampovci v stredisku Coronet Peak neďaleko
Queenstownu, kde absolvovali aj niekoľko pretekov. Aké tam našli podmienky?
„Vlani bolo viac snehu, ale teraz to bolo lepšie. Sneh
bol tvrdší. Na deväťdesiat percent nám vyšlo aj po
počasie, na zmrznutom snehu sa dobre trénovalo.
Cítim sa oveľa istejší na lyžiach ako pred ro
rosla
kom. A keď mám porovnať obrovský slalom so slalomom, lepšie som na tom
v slalome. Trénoval som s Rusmi,
jedným Monačanom, ale aj
trojnásobným majstrom sveta

zo Schladmingu Američanom Tedom Ligetym. Bol to dobrý pocit, keď
prišiel Ligety za mnou a spýtal sa ma, či si s ním nechcem zatrénovať.
Takéto skúsenosti ma posúvajú dopredu,“ informoval čoskoro 23-ročný
Tatranec.
U protinožcov absolvoval Adam Žampa celkovo deväť pretekov, z ktorých
osem dokončil najhoršie do 8. miesta. To všetko v konkurencii porovnateľnej s Európskym pohárom. Najviac si váži víťazstvo v obrovskom
slalome a tretie miesto v slalome v rámci Austrálsko-novozélandského
pohára.
„Zišiel som si pekné FIS body, najmä v obráku som to nečakal. Na to, že
ozajstná sezóna sa ešte nezačala, som veľmi spokojný. Môžem sa pomaly koncentrovať na Svetový pohár. V štartovnej listine obrovského
slalomu som momentálne na 33. mieste,“ podotkol najstarší z trojice
Žampovcov. Mladší brat Andreas v obrovskom slalome konečne zajazdil,
na čo skutočne má, a to nielen v tréningu. V pretekoch, ktoré Adam vyhral, bol Andreas tretí.
„Zaostal za mnou o štyri desatiny, čo mu vyšlo na 11 FIS bodov, a to
je jeho životný výsledok. V rebríčku by mal poskočiť zo 450. na 120.
miesto. Ak urobí ešte jeden taký výsledok, už by mal takmer toľko bodov ako ja a výrazne by sa priblížil postupu do 2. kola vo Svetovom
pohári,“ vysvetlil Adam.
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DUKLA CROSS RACE
Športovec je človek od prírody súťaživý, a tak sa naši chlapci často
„v rámci hecu“ trápia otázkou, ktorý šport má najvyššie nároky na kondičnú prípravu. Keďže žiadne z komerčne organizovaných podujatí neposkytuje potrebnú škálu záťaže na zodpovedanie položenej otázky,
napadlo nás zorganizovať súťaž kde si jednotlivé ŠO zmerajú sily. Vo finálnej fáze sa nápad rozšíril na verejnosť, a tak sa vykryštalizoval koncept
s názvom Cross Race.
21.9.2013 sme zorganizovali prvý ročník akcie, inšpirovanej pojmami ako
je Cross Fit či Spartan Race. Netajíme sa podobnosťou, nepopierame
náväznosť. Zobrali sme si z oboch to najlepšie a pridali to, čo podľa trénerov jednotlivých ŠO chýbalo. Spojili sme outdoorové prostredie a vytrvalosť vlastnú pre Spartan Race, spojili to s intenzitou záťaže z Cross Fitu
a primiešali čo to zo strongmanských disciplín.

Súťaž opanoval TRAIN BLUE team z Rakúska. Ich kapitán Armin Streibl
obsadil tiež prvé miesto v kategórii jednotlivcov, rovnako zvíťazil v celkovom poradí, a tak si chlapci odniesli domov do Grazu celkom tri poháre.
Medzi ženami sa stala kráľovnou Michaela Sethalerová, ktorá je mimochodom držiteľkou prestížneho titulu “Natural Olympia / profesionál bikiny“ z roku 2012.
Tím „DUKLA“, v zložení Kaňuchová, Ľašová, Ďurjak, Kratochvíl, Spodniak,
skončil na druhom mieste. Obdivuhodný výkon predviedli Kaňuchová
s Ľašovou, ktoré skončili na 1. a 2. mieste v rámci kategórie žien a 3. ,4.

Súťažilo sa v kategóriách družstvá, muži, ženy. Na štart sa postavilo
11 tímov. Celkom 55 štartujúcich z troch krajín po 5 ľudí, s podmienkou
minimálne jednej ženy v každom tíme. Trať bola pestrá, stavaná na komplexnosť pretekára, zameraná prevažne na nosné partie. Nohy, chrbát
a ramená dostali zabrať pri väčšine disciplín v danom poradí :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prevrátenie 238 kg pneumatiky
Farmárska chôdza
Čelný drep s výrazom nad hlavu
Hlboký drep s výskokom na debnu
Trh jednoruč
Udieranie kladivom do pneumatiky
Nosenie bremena
„Angličáky“
100 m šprint
Prehod bremena cez 7 m vysokú sieť
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v celkovom poradí. Keďže tím Dukla bol zároveň organizátorom ani družstvo, ani jednotlivci neboli vyhodnocovaní v rámci poradia.
Ako organizátora ma potešila najmä odozva poloprofesionálneho tímu
z Rakúska. Borci boli prekvapení úrovňou súťaže bez registračného poplatku. Vyzdvihli a ocenili odlišnosti v porovnaní s komerčnými súťažami,
na ktorých sa zúčastňujú.
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Verím, že CROSS RACE chytil zúčastnených za srdcia a postupom času si
vybuduje svoje stabilné miesto v kalendári každého nadšenca kondičnej
prípravy.
Peter Matuška

Celá akcia sa niesla v rodinnom duchu, čo bolo od začiatku zámerom
celého organizačného teamu. Sterilné podujatia, súťaže o hmotné ceny
radi prenecháme iným a aj do ďalších ročníkov budeme vstupovať s heslom „šport pre šport“. Touto cestou by som sa rád poďakoval ľudom,
ktorí priložili ruku k dielu. Športovému oddielu atletika, bez ktorého by
nebolo možné túto skvelú akciu zorganizovať.

www.dukla.sk
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ARMÁDNÍM SPORTOVCEM ROKU JE
ATLETICKÁ MISTRYNĚ SVĚTA HEJNOVÁ
Ve středu 30. října 2013 v Domě armády Praha
zahájil ministr obrany Vlastimil Picek slavnostní vyhlášení ankety Armádní sportovec roku
2013 a křest kalendáře DUKLA 2014.
„Armádní vrcholový sport slaví letos pětašedesáté výročí své existence, dnešní Dukla by tedy
měla být postarší usedlá dáma, co už něco pamatuje. Ve skutečnosti je ale díky vám šarmantní mladice, která má energie
na rozdávání,“ představil armádní sport ministr obrany Vlastimil Picek.
„Jsem rád, že mohu dnešní večer strávit ve společnosti lidí, kteří přispěli
k posílení dobrého jména armádního sportu i celé České republiky. Jen
ten, kdo se sportem zabývá potvrdí, že za každou medailí se skrývají nekonečné hodiny poctivé dřiny a jen ten, kdo tisíckrát propotil dres, ví,
že největším vítězstvím je vítězství sama nad sebou. Ohlížíme-li se zpět
do minulých ročníků ankety, zjistíme, že historii Dukly psaly silné a mimořádné osobnosti, právě ony pomáhají naplňovat poslání Armádního
sportovního centra Dukla, připravovat armádní a státní reprezentaci
a pečovat o mladou sportovní generaci. Nejen o sportovci roku se vlastně rozhoduje každý den.“ Po úvodních slovech ministra Picka odstartoval
celý slavnostní program ocenění a vyhlášení nejlepších sportovců Dukly.
Nejlepším armádním sportovcem roku 2013 byla vyhlášena Zuzana
Hejnová, mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek ze šampionátu
v Moskvě. Od odborníků, trenérů a funkcionářů dostala 1 249 bodů. Na
druhém místě v anketě skončil se ziskem 1 101 bodů veslařský mistr světa
kapitán Ondřej Synek, třetí místo bral za 1 075 bodů další světový šampión
z Moskvy oštěpař rotmistr Vítězslav Veselý. I čtvrté místo patřilo vítězi
světového šampionátu, dráhové cyklistce rotmistryni Jarmile Machačové.

S vrcholovou atletickou sportovní kariérou, přechod na golf a odchod
z Dukly i z uniformy ohlásil v létě atlet - vícebojař major Roman Šebrle
olympijský vítěz, mistr světa i Evropy, první desetibojař, který překonal
9 000 bodů, světový i evropský rekordman.
Slavnostní večer mezi jednotlivými bloky vyplnila džezovým zpěvem Eva
Emingerová a v závěru obohatil hudební program rychlostní kanoista
a bronzový olympijský medailista Josef Dostál, který zazpíval se svou matkou Evou Emingerovou dva duety.

SPORTOVCI DUKLY POŠESTÉ POKŘTILI KALENDÁŘ
S FOTOGRAFIEMI JANA SAUDKA
Součástí vyhlášení ankety Armádní sportovec roku byl opět křest nástěnného kalendáře ASC Dukla. Pošesté a znovu jinak jej vytvořil světoznámý fotograf Jan Saudek. Kalendář pokřtili ministr obrany Vlastimil Picek,
autor fotografií Jan Saudek, ředitel ASC Dukla plukovník Jaroslav Priščák
a letošní mistři světa, kteří také mají v kalendáři svoji fotografii Zuzana
Hejnová, Vítězslav Veselý a Ondřej Synek.
Námětem letošních fotografií se stala archivní díla osmasedmdesátiletého věhlasného Saudka. Fotografie pro kalendář pořídil ve svém ateliéru
před známou „plesnivou zdí“, ale i v Praze nad Smíchovem, u Vltavy kousek od Karlova mostu nebo na střeše své garáže.
Kalendář má 14 fotografií. Kromě 12 měsíčních i titulní a „zadní“ s kalendářem na rok 2015.
Autorovi pózovalo celkem 16 sportovců, 1 trenér a kojenec, čtyřměsíční
syn Janek Barbory Špotákové, přesně 9 žen a 9 mužů. První fotografie
moderního pětibojaře Davida Svobody na střeše garáže autora vznikla
23. září a poslední v ateliéru s boulařkou Nikolou Sudovou se skokanem
na lyžích Janem Maturou 4. října odpoledne.
Nejvýraznější fotografií z kalendáře je zcela jistě v rouše Evině oštěpařka
Barbora Špotáková se synem Jankem. Dvojnásobná olympijská vítězka
na ní pózuje dle inspirace snímku Saudkovy první ženy. „Když mi mistr tu
původní fotku ukázal jako mustr, jak by měla vypadat, trochu jsem se
zarazila,“ přiznala světová rekordmanka.
„Tady jde původně o moji první ženu se synáčkem a nádhernou fotku
Báry. Ta se mi teď zdá nesporně lepší, není tam ten křečovitý výraz. Je
to krásný portrét mateřství,“ uvedl Jan Saudek. „Ženy mě často žádají,
abych je vyfotil nahé, ale aby nebylo nic vidět. Bára tady nahá je a není
nic vidět, a přitom je to výborné. U každé jiné bych to neodpustil, že není
nic vidět,“ dodal.
Text a foto: Ivana Roháčková, ASC DUKLA

Ministr obrany Picek s trojicích nej sportovců Dukly

Nejlepším týmem se stali vicemistři světa ve vodním slalomu
deblkanoisté poručík Jaroslav Volf a poručík Ondřej Štěpánek, kteří letos ukončili kariéru a začali se věnovat trenérské práci. Juniorkou roku je snowboardistka a lyžařka Ester
Ledecká a trenérem roku Dalibor Kupka, který má ve své
skupině nově Hejnovou, ale i mistra Evropy Pavla Masláka.
Ta se vedle titulu mistryně světa stala také jasnou vítězkou
Diamantové ligy a v uplynulé sezóně neprohrála ani jediný
z třinácti závodů.
Armádní sport se jmenováním Rytíře armádního sportu rozloučil se třemi vznikajícími sportovci, kteří se rozhodli ukončit
vrcholovou sportovní kariéru. Po společné 23leté sportovní
cestě, která vyvrcholila na zářijovém mistrovství světa v Praze, aktivní kariéru ukončili deblkanoisté poručík Jaroslav Volf
a poručík Ondřej Štěpánek. Jejich cestu vrcholovým vodním
slalomem lemují dvě olympijské medaile, jeden titul světový,
tři evropské a stříbrný kov na rozloučenou z Tróji, pozlacený
mistrovským titulem z hlídek.

Sportovci z kalendáře s autorem Janem Saudkem
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POLJOVKA JEDINÝM REKORDÉROM S
NAJVYŠŠÍM POČTOM ŠTARTOV V LIGE
Aj keď uznávané štatistiky Denníka Šport po uplynulej sezóne
zastavili ukazovateľ počtu odohraných zápasov Martina Poljovku
v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži na rovnakom počte, ako u
bývalého stredopoliara Žiliny Miroslava Barčíka, historické záznamy napokon neboli presné.
Pre súčasného športového riaditeľa Dukly štatistiky nikdy neboli
podstatné a ani na honore rekordéra si zďaleka nepotrpí. Avšak
Jaroslav Šiška, ktorý už roky v rámci svojho voľného času vedie
kroniku Dukly, si bol istý, že primát „Bolekovi“ jednoznačne patrí.
Spolu s redaktorom Denníka Šport zabezpečujúcim archívy zistili, že v pôvodne medializovaných štatistikách nebol započítaný
Poljovkov štart proti Slovanu v sezóne 1995/1996. Aj keď obdiv
súčasných ligových hráčov jednoznačne patrí tak Barčíkovi ako aj
Poljovkovi, platí, že rekordérom s najvyšším počtom štartov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži (Mars superlige, Corgoň lige) je
Martin Poljovka sám, a to so 404 štartami. Barčík, ktorý už po minulej sezóne nepokračuje v corgoňligovej Žiline, má na konte 403
štartov v najvyššej súťaži. Samozrejme, aj po tomto prepočte ide
len o štatistiku, ktorá je pri takom fenoméne, akým je futbal, len
okrajovou záležitosťou. Viac než štyristo ligových štartov je ale veľkým vysvedčením pre samotného odchovanca banskobystrického
futbalu a tiež motiváciou pre budúce futbalové nádeje.

Tomáš Zázrivec už v Aston Ville
s profesionálnou zmluvou
Rok po prestupe odchovanca Dukly Banská Bystrica do mládežníckej akadémie popredného anglického klubu, si sedemnásťročný reprezentant
Slovenska vyslúžil profesionálny kontrakt.

Stredopoliar, pod ktorého futbalový rast sa v Dukle podpísali tréneri
Praženica, Štrba, Penov či Faktor,
podpísal prvého júla s Aston Villou profesionálnu zmluvu. Tú si od birminghamského
klubu vyslúžil za kvalitné výkony odvedené
v mládežníckych tímoch, ale bezpochyby
k jeho kariérnemu rastu prospela aj účasť
na tohtoročných Majstrovstvách Európy
hráčov do 17 rokov. Vďaka výborným výsledkom na domácom šampionáte sa mladí
reprezentanti Slovenska prebojovali na majstrovstvá sveta.
Rodák z Medzibrodu pôsobil už od najmladších žiackych kategórií práve v Dukle.
Spolu s nedávnymi prestupmi ďalších, o
niečo starších odchovancov klubu - Norberta Gyömbéra či Mareka Hlinku, ide o ďalšie
významné podčiarknutie výsledkov, ktoré
prináša dlhodobá intenzívna práca banskobystrického klubu vo výchove vlastných futbalistov a intenzívnom vyhľadávaní mladých
talentov z banskobystrického kraja.
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BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
POTVRDIL VYSOKÚ ÚROVEŇ
BANSKÁ BYSTRICA 8. septembra - Banská Bystrica už po druhýkrát privítala bežcov-maratóncov a aj 2. ročník opäť ponúkol víkend plný behu.
A DUKLA bola pri tom.Už v sobotnom predkrme sa na štart v štyroch
detských kategóriách postavilo množstvo adeptov na bežeckú kariéru. Medzi deťmi sa prebehla aj olympijská víťazka v biatlone Anastasia
Kuzminová so svojim synom Jenisejom. Nedal sa zahanbiť ani hlavný tréner atletiky Radovan Mišík s dcérou ....
Hlavný chod však organizátori naservírovali v nedeľu, kedy sa na štart
postavili všetci bežci v hlavných kategóriách. Oproti prvému ročníku sa
balík bežcov rozšíril a do štartového koridoru sa postavilo viac než osemsto bežcov zo Slovenska, ale aj Rakúska, Chorvátska, Českej republiky,
Španielska, Írska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a tiež Etiópie, Kene a v podobe hokejistov HC ’05 aj z USA. Tréner banskobystrického hokejového
klubu Vladimír Országh tentokrát v rámci vlaňajšej prehranej stávky
s primátorom Petrom Gogolom prešiel až 84 kilometrov, avšak na bicykli. Banskobystrický primátor po vlaňajšom úspešnom zdolaní polmaratónu, tentokrát odbehol štafetu v tíme richtárov spolu
s primátorom Sliača Danielom Dunčkom, primátorom Hriňovej Stanislavom Horníkom a starostom
Riečky Mariánom Spišiakom.

Dobrú atmosféru podujatia i kvalitnú organizáciu podčiarkli pozitívne reakcie účastníkov a rovnako ich nasadenie na trati. Tóny slovenskej hymny
zazneli od príslušníkov Vojenskej hudby Banská Bystrica pod taktovkou
veliteľa a dirigenta por. Mgr. art. Jána Goliaša. Hudba znela aj pri vyhlasovaní víťazov. Bývalý svetový rekordér v chôdzi na dvadsať kilometrov
Pavol Blažek odbehol tohtoročný maratón v detvianskom kroji, do cieľa dokonca prišiel s valaškou. „Bol to môj dvadsiaty druhý maratón,
a prečo v kroji? Pred rokom ma oslovil bývalý „duklák“ Milan Fekiač,
v minulosti skokan do diaľky a momentálne majiteľ Koliby u Krištofa.
Bol to jeho, v 58 rokoch, prvý maratón a týmto, že som šiel v detvianskom kroji som ho motivoval, aby prišiel do cieľa. Tam ho čakala celá
rodina, splnil si svoj sen odbehnúť maratón“, povedal Palo Blažek. Súčasní chodci VŠC DUKLA na čele s Matejom Tóthom vyhrali súťaž štafiet.
Matej Tóth: „Včera sme absolvovali náročné chodecké preteky v Poľsku. Domov sme prišli v noci, ráno skorý budíček a štart. O to viac nás
prekvapilo víťazstvo, aj keď sme bežali o nejakú minútu pomalšie ako
minulý rok. Minulý rok sme boli druhí, dnes sme vyhrali, takže spokojnosť. Ak by som hodnotil svojich partnerov v štafete /Tóno Kučmín, Dušan
Majdán, Miloš Bátovský/, v podstate
nemám čo hodnotiť. Odovzdali mi štafetu s náskokom, bolo to fantastické
a výsledok stál za to.“
bbonline
Foto: marathon.com
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Rýchlostná kanoistika

VÝSLEDKY
VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
1. 8. – 17. 11. 2013

Wellande (Kanada) 1. – 4.8.
50 km chôdza

11.m. Dana Velďáková

trojskok

Caly (Kolumbia) 1.-4.8.

5.m. Dana Veľďáková

trojskok

Majstrovstvá Európy

5 km beh na lyžiach

3.m. Anastasia Kuzminová

1 km beh na lyžiach

3.m. Anastasia Kuzminová

5 km beh na lyžiach

Suhl (Nemecko) 28.7. -5.8.

2.m. Jana Gereková

rýchlostné preteky

Vodný motorizmus

3.m. Martina Chrapanová

rýchlostné preteky

Cyklistika

Viverone (Taliansko) 7.-8.9.
Berlín (Nemecko) 28.-29.9.

6.m. Juraj Tužinský

LPi 60, družstvá

12.m. Ondrej Holko

LM 3x 40, dr., jun.

5.m. Peter Pelach

BT 40 mix

5.m. Pelach, Jurčo

BT 30+30, družstvá

5.m. Pelach, Jurčo

BT 40 mix

3.m. Michal Košut

F-350

3.m. Marián Jung

formula 500

jednotlivci
jednotlivci

1.m. Slafkovský, Martikán

3x C1

8.m. Maroš Kováč

horský bicykel

2.m. Alexander Slafkovský

C1

1.m. Patrik Tybor

4. etapa

Majstrovstvá sveta

Praha (Česko) 13.-15.9.

2.m. Kučera - Bátik
6.m. Elena Kaliská

3x K1

9.m. Elena Kaliská

K1

1.m. Martin Halčin

K1, do 23 rokov

1. Jakub Grigar

K1, juniori

5.m. Martin Mračna

C1, juniori

5.m. Martin Šimičák-Jakub Skubík

C2, juniori

2.m. Alexander Slafkovský

3x C1

7.m. Alexander Slafkovský

C1

1.m. Michal Martikán

C1

3.m. Elena Kaliská

3x K1

3.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik

3x C2

Majstrovstvá Európy junirov
3.m. Matúš Milichovský

do 81 kg
Bourg Saint Maurice
(Francúzsko)
31.7. – 4.8.

9.m. Filip Štancel

do 81 kg

Svetový pohár
9.m. Filip Štancel

do 81 kg

Tacen (Slovinsko) 16.-18.8.

7.m. Miroslav Dzúr

do 100 kg

9.m. Dušan Hegedüs

do 90 kg

Európsky pohár

Čunovo 23.-25.8.
3.m. Matúš Milichovský

do 81 kg

5.m. Adam Gažo

do 73 kg

9.m. Richard Randl

do 73 kg

2.m. Miroslav Dzúr

do 100 kg

9.m. Adam Gažo

do 73 kg

9.m. Dušan Hegedüs

do 90 kg

Svetový pohár
– celkové poradie

C2

5.m. Alexander Slafkovský

C1

8.m. Elena Kaliská

K1

5.m. Alexander Slafkovský

C1

7.m. Elena Kaliská

K1

7.m. Richard Tkáč

dvojboj

Majstrovstvá sveta
Wroclaw (Poľsko) 24.10.

Majstrovstvá sveta
2.m. Klaudio Farmadín

4.m. Tomáš Kučera-Ján Bátik

Vzpieranie

Karate
Cape Town (Južná Afrika)
9.-15.9.

K2, maratón

5.m. Matej Jurčo

Majstrovstvá Európy do 23 rokov

Belehrad (Srbsko) 28.-29.9.

4.m. Michal Danko

4.m. Maroš Kováč

Majstrovstvá Európy juniorov

Bratislava 7.-8.9.

K1, 200 m

Vodný slalom

Majstrovstvá sveta juniorov

Samokov (Bulharsko) 17.11.

6.m. Miroslav Zaťko

družstvo

Majstrovstvá sveta v alysh

Sarajevo (Bosna a Herc.)
21.9.

C1, 1 000 m

Majstrovstvá Európy

Džudo

Ľublana (Slovinsko)
25.-27.10.

K2, 200 m

12.m. Matej Rusnák

2.m. Kováč, Tybor,
Jurčo, Kolář

Medzinárodné preteky

Bialystok (Poľsko) 21.-22.9.

K2, 200 m, štafeta

11.m. Zaťko – Beňo

Majstrovstvá sveta

Majstrovstvá sveta CISM

Baltic Tour 26.8.-1.9.

Osijek (Chorvátsko)
23.-31.7.

2.m. Anastasia Kuzminová

Majstrovstvá ČR, kolieskové lyže

Leopoldsburg
(Belgicko) 2.-6.9.

C1, 500 m

Športová streľba

Biatlon

Letohrad (Česko) 31.8.

K1, 500 m

Svetové hry v neolympijských športoch

5.m. Matej Tóth

IAAF Challenge

New Zeland Cup 12.-15.8.

K1, 1 000 m

7.m. Peter Gelle

Majstrovstvá sveta juniorov

Majstrovstvá sveta

Záhreb (Chorvátsko) 3.9.

C1, 5 000 m

7.m. Peter Gelle
Majstrovstvá sveta Duisburg
8.m. Rastislav Kohút
(Nemecko) 26.8.-1.9.
9.m. Gelle, Zaťko, Beňo

Atletika
Moskva (Rusko) 12.-18.8.

4.m. Matej Rusnák

Goju-ryu, do 84 kg

Majstrovstvá Európy juniorov a U23
3.m. Matej Kováč

trh, do 105 kg

Kulturistika

4.m. Matej Kováč

dvojboj, do 105 kg

Majstrovstvá sveta

4.m. Matej Kováč

nadhod, do 105 kg

5.m. Eleonóra Gogorová

dvojboj, do 75 kg

5.m. Eleonóra Gogorová

trh, do 75 kg

Kyjev (Ukrajina) 12.-15.9.

2.m. Jana Purdjaková

Marakeš (Maroko) 5. – 7.11. 5.m. Igor Kočiš

open

Tallin (Estónsko)
23.-29.9.

do 70 kg

Moderný päťboj
Majstrovstvá sveta v biathle
Cyprus

jednotlivci

6.m. Viktor Ostrovský

nadhod, do 77 kg

jednotlivci, do 18 r.

7.m. Viktor Ostrovský

trh, do 77 kg

Majstrovstvá sveta juniorov do 17 rokov
Klaipede (Litva) 1. – 8.9.
14.m. Tomáš Klobučník

200 m prsia

Zápasenie

21.m. Katarína Listopadová

100 m motýlik

Majstrovstvá sveta

5.m. Tomáš Klobučník

200 m prsia

7.m. Tomáš Klobučník

100 m prsia

6.m. Tomáš Klobučník

200 m prsia

7.m. Tomáš Klobučník

50 m prsia

7.m. Tomáš Klobučník

100 m prsia

2.m. Tomáš Klobučník

100 m prsia

4.m. Katarína Listopadová

50 m znak

Svetový pohár

Berlín (Nemecko) 10.-11.8.
Medzinárodné preteky
Bolzano (Taliansko) 10.11.

dvojboj, do 77 kg

5.m. Filip Lichanec

Majstrovstvá sveta

Eindhoven (Holandsko)
5.-6.8.

nadhod, do 75 kg

6.m. Viktor Ostrovský
9.m. Lucia Kršňáková

Plávanie
Barcelona (Španielsko)
29.8. – 4.8.

5.m. Eleonóra Gogorová

Budapešť (Maďarsko)
20.-22.9.

7.m. Michal Bodorík

do 85 kg

14.m. David Lengyel

gr.r. štýl, do 96 kg

Zjazdové lyžovanie
FIS preteky
Cardona
(Nový Zéland) 1.-2.8.

1.m. Adam Žampa

Coronet Peak
(Nový Zéland) 14.8.

1.m. Adam Žampa

Treble Cone
(Nový Zéland) 2.9.

8.m. Adam Žampa

www.dukla.sk
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STRICA
MESTO BANSKÁ BY

29. ročník
P
N
S
A
J
A
N
R
U
T
O
H
É
N
D
O
MEDZINÁ R
N
V DŽ UDE MUŽ OV A Ž IE

3
24. augZoultásna tPáalková2csa 0do 1
100 kg
3. ročník Memoriálu

ách

V ŠH DUKLA na Štiavničk

vacie boje
10:00 - 16:00 - vyraďo
ové boje
ál
fin
16:30 - 17:30 -

za účasti športovcov:
, HUN,
AUT, CRO, CZE, DEN, EST, GER
R, SVK
UK
,
SLO
,
SER
ITA, POL, ROU, RUS,

Sponzori:

www.dukla.sk

