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VYHODNOTENIE AKCIE 
(predkladá sa do 7 dní po skončení akcie) 

 
Názov akcie: 1.kolo Európskeho pohára v DP 

 

Dátum konania: 5-9.3.2020 

 

Miesto: Eilat (ISR) 

 

Pretekári: Jakub Poliačik, Filip Polák, Kristián Obert, Dávid Rosa 

 

 

 

Realizačný tím: Peter Gutyan, Rostislav Vítek 

 

 

Hodnotenie športoviska a organizácie podujatia: 

 

Dňa 7.marca sa uskutočnili otvorené majstrovstvá Izraela v diaľkovom plávaní na 5km a dňa 

8.marca sa uskutočnilo 1. kolo Európskeho pohára v DP na 10km trati. Obe podujatia prebiehali na 

rovnakom mieste a to v Eilate – Izrael. Plavci pretekali v mori. Športovci mali k dispozícii tréning 

na mori, alebo v hotelovom vonkajšom 25m bazéne. Z hotela na športovisko sa vedeli výpravy 

dostať pešo za cca 5 minút, čo hodnotím kladne. Organizáciu súťaže hodnotím na veľmi dobrej 

úrovni.  

 

 

 

 

Materiálno – organizačné zabezpečenie (doprava, strava, ubytovanie, oblečenie): 

 

 

Doprava: 5.3 priamy let z Bratislavy do Eilatu, 9.3 priamy let z Eilatu do Budapešti, odkiaľ nás 

následne odviezol mikrobus do Bratislavy.  
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Ubytovanie a strava: Isrotel Sport Hotel. Ubytovanie bolo na veľmi dobrej úrovni, stravovanie 

formou švédskych stolov (all inclusive) na výbornej úrovni v dostatočnom množstve. Pre 

športovcov bol zabezpečený aj adekvátny pitný režim.  

 

Oblečenie: zabezpečovala SPF, značka oblečenia – SPEEDO. 

 

 

 

Zhodnotenie akcie: 

 

Na štart Majstrovstiev Izraela na 5km nastúpili dvaja  slovenskí plavci – Kristián Obert a Dávid 

Rosa.  

Kristián Obert obsadil 10. miesto časom 1:01,33,50 z 31 štartujúcich a Dávid Rosa obsadil 25. 

miesto časom 1:06,25,95. Pretek sa konal nakoniec až po 1 dňovom odklade kvôli zlému počasiu – 

vlny a silný vietor. Výsledky chlapcov hodnotím ako pozitívne, sú to mladí pretekári, ktorí stále 

len zbierajú skúsenosti v diaľkovom plávaní a každý takýto pretek ich len posúva dopredu.  

 

Dňa 8. marca sa uskutočnil hlavný pretek v Eilate – 1. kolo EP na 10km, ktorého sa zúčastnili traja 

naši diaľkoplavci – Jakub Poliačik, Filip Polák a Dávid Rosa.  

 

Jakub Poliačik sa umiestnil najlepšie z našich pretekárov na 37. mieste, Filip Polák skončil na 

39.mieste. Obaja reprezentanti plávali skoro celú trať pri sebe, posledné kolo mal viac síl Jakub, 

oddelil sa od Filipa a dohmatol o 50 sekúnd skôr. Pre našich plavcov to bol ich prvý pretek na 

10km trati. Jakub stratil na víťaza 18min31s a Filip 19min22s, čo značí, že chlapci ešte nevedia 

konkurovať ostatným európskym pretekárom a udržať sa dlhší čas v balíku s ostatnými plavcami. 

Tieto skúsenosti ich ale budú stále posúvať dopredu. Na štart nastúpil aj Dávid Rosa, ktorý ale 

pretek nedoplával a ukončil ho po 3 kole. Celkovo nastúpilo na štart 45 pretekárov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 12.3.2020                                                          Spracoval: Mgr. Peter Gutyan 

Prílohy:  

Výsledky: 
http://www.isr.org.il/pics/5k%20Men.pdf Otvorené Majstrovstvá Izraela 5km muži 

http://www2.len.eu/wp-content/uploads/2020/03/MAN-10-KM-Results-Open-Water-Cup-2020-Leg-1-8.3.2020-ISR.xlsx 

1. kolo EP 10km muži 

 

http://www.isr.org.il/pics/5k%20Men.pdf
http://www2.len.eu/wp-content/uploads/2020/03/MAN-10-KM-Results-Open-Water-Cup-2020-Leg-1-8.3.2020-ISR.xlsx
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