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VYHODNOTENIE AKCIE 

REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA JUNIOROV 
 

Názov akcie: Duel in the Pool 

 

Dátum konania: 18. – 19. 7. 2020 

 

Miesto: BSFZ Südstadt 

 

Pretekári:  
mladší juniori: 
Poliačik Jakub, Dikacz Bence, Sabo Juraj, Polčič Radoslav, Folťan Patrik, Vonyik Andrej, Tomko 
Marek, Košec Samuel, Obert Kristián, Suchanský Šimon 
Hrnčárová Alexandra, Šprláková - Zmorová Olívia, Fiedorová Markéta, Galbavá Aneta, 
Ožvaldová Tereza, Mišuthová Daniela, Langeová Lenka, Tománková Nataša, Behalová 
Veronika 
starší juniori: 
Jablčník František, Guman Eduard, Topolský Juraj, Lányi Filip, Kušík Alex, Peciar Tomáš, 
Siklenka Andrej, Kudla Patrik 
Hodoňová Nina, Kupčová Sabína, Cibulková Martina, Marušáková Emma, Majdová Šárka, 
Mišíková Alexandra, Kmošenová Lea, Janáčová Bronislava, Vadovičová Nina, Mižurová Jana 

Ospravedlnení: Chromiaková Lea, Slušná Lilian, Kovacsová Timea, Bielik Kevin 

 

Neospravedlnený: Tomko Marek 

 

Realizačný tím: M. Božik, M. Hrabovský, M. Leščáková, M. Knihár 

 

Hodnotenie športoviska a organizácie podujatia:  

Míting sa konal v športovom centre BSFZ Südstadt. Bazén 50m, 8 dráh, bez vyplavovacieho bazéna 

s komplet elektronickým zabezpečením a výsledkovou tabulou. Pretekári sa v rámci opatrení 

nemohli zdržiavať na bazéne. Vyhradená im bola telocvičňa s obrazovkou, kde prebiehal online 

prenos. Organizácia a priebeh počas celého podujatia na kvalitnej úrovni. Celé multistretnutie troch 

krajín bolo pripravené ako súťaž družstiev v niekoľkých kategóriách a aj preto sa nevyhlasovali 

výsledky jednotlivých disciplína a neodmeňovali sa najlepší.  

 

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

Zraz 17. 7. v priestoroch SPF, plavcom na zraze v rámci preventívnych opatrení bola zmeraná 

telesná teplota a obdržali ochranné rúška. Všetci nominovaní odovzdali Čestné vyhlásenie účastníka 

podujatia ( COVID 19 ). 
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Nasledoval spoločný odchod autobusom na miesto konania, kde sme absolvovali tréning 18 – 19:00 

hod. Ubytovanie Hotel Good Room v dvojposteľových izbách bežného štandardu. Stravovanie 

zabezpečené organizátorom v komplexe BSFZ. Raňajky formou bufetu, obed a večera výber dvoch, 

troch jedál, podľa vopred pripraveného jedálneho lístka. Doprava hotel – bazén autobusom ( cca. 

10min. ). Všetci juniori používali počas multistretnutia oblečenie reklamného partnera SPF, ktoré si 

vyzdvihli na zraze účastníkov. 

 

 

Všeobecné zhodnotenie akcie: 

Plavecký míting bol zorganizovaný ako multistretnutie štyroch krajín HUN – SVK – CZE – AUT. 

Výprava z Maďarska na poslednú chvíľu svoj účasť odriekla. Ostatné krajiny súťažili medzi sebou 

a rozdelené boli samostatne na mladších a starších juniorov, kde aj rozplavby aj bodovanie bolo 

zvlášť pre jednotlivé kategórie. Organizátor umožnil plávať aj extra rozplavby mimo súťaž. V každej 

disciplíne mohli plávať dvaja pretekári v kategórií mladších aj starších. Ospravedlnené aj 

neospravedlnená účasť trošku zamiešala obsadenosťou a na poslednú chvíľu sme museli dopĺňať 

disciplíny, tak aby sme bodovali v každej dva krát. Aj tu sa ukázala kolektívna sila juniorov, keď 

niektorí zaskakovali a neplávali len svoje silné disciplíny. Celkové štatistiky ukazujú, že nútený 

výpadok neznamenal výrazný pokles. Jednoznačne bolo vidieť, kto sa tréningovej činnosti po 

prestávke venoval zodpovedne a kto zľavil z nárokov. Celkovo juniori absolvovali 145 

individuálnych štartov a 65 x doplávali v osobných rekordoch ( 45 % ). V rámci jednotlivých 

disciplín sa naši juniori 15x umiestnili na prvom, 30x na druhom a 28x na treťom mieste. 

V konečnom poradí družstiev sme obsadili vždy tretie miesto, svetlou výnimkou boli staršie 

juniorky, ktoré dokázali spolu s Rakúšankami zvíťaziť. Škoda, že mladšie juniorky neudržali 

prvenstvo po prvom dni a v druhom klesli až na tretie.  

Celkovo účasť na tomto podujatí splnila očakávanie, preverili sme pripravenosť a trénovanosť 

juniorov, utužil sa kolektív a jednotlivci porovnali svoju výkonnosť s medzinárodnou konkurenciou. 

 

Hodnotenie výkonov jednotlivých pretekárov: 

Aj keď v konečnom dôsledku nešlo o individuálne výsledky jednotlivcov predsa len niektoré z nich 

potešili. Určite najviac Nina Vadovičová ( STUTT ) v disciplíne 50m prsia, keď za slovenským 

juniorským rekordom zaostala o 0,01 sek. Medzi mladšími zahviezdil Jakub Poliačik  

( ORCAB ) v disciplínach 400 a 1500m voľný spôsob.  

V jednotlivých vekových kategóriách sa podľa bodového výkonu zoradili: 

ml. juniori – Poliačik Jakub ( 731b ), Folťan Patrik ( 678b ), Dikacz Bence ( 666b ) 

ml. juniorky – Hrnčárová Alexandra ( 659b ), Galbavá Aneta ( 647b ), Ožvaldová Tereza (644b ) 

st. juniori – Peciar Tomáš ( 710b ), Lányi Filip ( 706b ), Jablčnik František ( 702b ) 

st. juniorky – Cibulková Martina ( 738b ), Vadovičová Nina ( 722b ), Marušáková Emma ( 707b ) 

Pochvalu si zaslúžia všetci juniorskí reprezentanti za odvedené výkony a bojovnosť. Viacerí z nich 

naznačili, že v budúcnosti budeme ešte o nich počuť. 

Kompletné výsledky aj s umiestneniami prikladám ako prílohy. 

Na záver chcem poďakovať realizačnému tímu za vzornú spoluprácu. 

 

V Poprade 26. 7. 2020                                                           Spracoval: M. Božik 
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Prílohy: 

 výpis z výsledkov za SVK  


