
5. International Rumi Children’s Games 

 

V dňoch 22. a 23.4 sa za účasti 23 krajín v tureckom meste Konya konal piaty ročník medzinárodných 

detských hier, ktoré niesli názov tureckého filozofa, žijúceho v 12 storočí.  Rumi vytvoril 7 hlavných 

zásad pre život, za základe ktorých sa obyvatelia Turecka snažia správať dodnes. Celé hry sa niesli v 

duchu priateľstva a spoznávania tureckej kultúry.  

Atletické Slovensko sa týchto hier zúčastnilo po prvýkrát. Naši starší žiaci (ročníky narodenia 2000 a 

mladší) si zmerali sily s rovesníkmi z piatich krajín, resp. 6 družstiev:  Turecko, Južný Cyprus, 

Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko a výber atlétov z usporiadajúceho mesta. 

Do Turecka sme vycestovali v nedeľu 19.4  a vrátili sme sa v piatok 24.4 vo večerných hodinách. 

Dostatočne dlhá doba, ktorú sme v Konya strávili nám dala priestor i na to, aby sme si po ceste 

oddýchli, pripravili sa na preteky a spoznali mesto. Zúčastnili sme sa otváracieho a záverečného 

ceremoniálu podľa regule usporiadateľa.  Boli nám pridelení traja sprievodcovia, ktorí sa o nás 

príkladne starali a často krát aj z vlastnej iniciatívy vytvárali program za účelom spoznávania mesta 

a domácej kultúry. Bol nám dokonca pridelený vlastný autobus so šoférom, ktorý bol pre nás 

pripravený v každom čase. Po zdravotnej stránke sa pobyt v Turecku zaobišiel bez nutnosti volania 

lekára alebo pobytu v nemocnici, drobné veci sme vyriešili vlastnou lekárničkou.  Počas rozcvičky sa 

zranil  300vkár Kvasnica. Jediný problém, ktorý sa vyskytol, bol s pasom Rudzanovej pred odletom vo 

Viedni, kde aj napriek pokynom prišla s platným  pasom kratším ako 6 mesiacov. 

Vyhodnotenie disciplín 

100m 

Lenka Kovačovicová- výkon 13,38s stačil Lenke na 4miesto. Slabá štartová rekcia a celkovo nie 

podarený štart. Približne po 30m sa začala doťahovať na súperky, tri z nich však boli nad jej sily. 

Utvorila si základný osobný rekord. 

Lukas Figa- Lukas nám svojim výkonom spravil radosť, bolo to naše prvé medailové umiestnenie a 

hneď na najvyššej priečke. S  dosiahnutým časom-11,77s však nebol spokojný ani on a ani jeho 

tréner.  

300m 

Emma Zapletalová- druhé miesto a  ďalšie medailové umiestnenie. Emma to rozbehla svižne, 

medzičas na 200m- 25,8s dával tušiť, že z toho bude slušný výkon. V závere však nestačila na 

Turkyňu, na ktorú jej chýbalo 11 stotín.  Čas 40,80s je na úvod sezóny kvalitný. 

Lukas Figa- 40minút po víťaznej stovke Lukas zakľakol do blokov opäť, tentoraz  v disciplíne, v ktorej 

zažiaril v halovej sezóne.  V tomto prípade bežal mimo súťaž, čo malo za následok, že mu pridelili 

najvrchnejšiu osmu dráhu (dráha 7 bola voľná).  Lukas taktiež rozbehol 200m pomerne rýchlo, 

medzičas 23,5s. V cieli mu namerali hodnotu 37,47 čo mu stačilo na druhé miesto.  Je škoda, že Lukas 

nebežal v rámci družstva, získal by medailu a body do družstva. 



Matej Kvasnica- už od prvých krokov Matej strácal na súperov a z jeho prejavu bolo jasné, že s ním 

niečo nie je v poriadku. Po preteku priznal, že je zranený a tým pádom sme ho museli vyradiť aj zo 

štafety. 

800m 

Sophia Zápotočná- Sophia dobre začala, držala sa v balíku. Asi po 400m (1:09,5) sa jej súperky začali 

vzďaľovať a šance na medailové umiestnenie sa strácali. Napokon z toho bolo 5. miesto s výkonom 

2:35,95. 

Filip Bugoš- Filip nesklamal a za svoj odvážny prejav si si vybojoval 4.miesto s osobným rekordom 

2:08,56. 

1500m 

Karin Suranová- podobne ako aj ostatní vytrvalci, ani Karin sa medzinárodnej konkurencie nezľakla 

a od začiatku sa snažila držať krok so súperkami. Tempo však bolo na ňu prirýchle a postupne začala 

na súperky strácať. Výsledný čas v cieli jej ukázal hodnotu 5:13,00s, čo jej stačilo na 5.miesto 

2000m 

Lukáš Hronček- mladý perspektívny slušný vytrvalec, ale na víťazstvo bolo treba bežať 1km za 2:55. 

Ďalšie 4.m s výkonom 6:20,69. 

100m prekážky, 110m prekážky 

Marcel Žilavý- slovenský rekordér z halovej sezóny už v rozcvičke naznačoval, že by mal patriť k 

jednoznačným favoritom. Od úvodu viedol až do siedmej prekážky, na ktorej zaváhal a nedokázal sa 

už potom vrátiť do svojho rytmu. Aj napriek kolízii na tejto prekážke si vytvoril kvalitný osobný 

rekord.  Bude zaujímavé sledovať jeho vývoj v ďalšej časti sezóny.  

Emma Dudiková- na technickej porade nás zaskočilo, že dievčenská medzera je v Turecku oproti nasej 

skrátená o 20cm. Nemožnosť bodovať do družstva a nezískať ani cenný kov v prípade štartovania 

mimo súťaž mali za následok, že Romana Králiková i Emma Zapletalová boli z tejto disciplíny 

odhlásené. To však vyhovovalo vekom ešte len mladšej žiačke Eme Dudíkovej, keďže jej medzera u ml 

žiačkach je len o 10cm kratšia a rytmicky jej to viac vyhovovalo.  4 .miesto s výkonom  16,66. 

Skok do diaľky 

Patrik Megela- bojovník zabodoval do družstva, perspektívny skokan. Výhodou u oboch skokanov 

bolo, že sa nemuseli báť prešľapu a do odrazu mohli ísť odvážne, pretože výkon im merali z miesta 

odrazu. Všetky tri vydarené pokusy by boli osobné rekordy. Žiaľ nemôžu byť uznané ako oficiálne 

z vyššie spomínaného dôvodu.  Najdlhší pokus- 646cm 

Lenka Kovačovicová- v súťaži nahradila Terezu Rudzanovú. Aj napriek 5. miestu by sa dalo povedať, že 

bola kúsok od medaile. Do strieborného kovu jej totiž chýbali len 4cm. Vyrovnaná séria s najdlhším 

pokusom 481cm. 

 



 

Skok do výšky 

Romana Králiková- zabodovala 3. miestom, škoda že neskočila viac aj napriek chladným 

poveternostným podmienkam. 

Jozef Škultéty- zrejme podcenil chladné počasie a zle stanovil základnú výšku. Zo svojho výkonu bol 

sklamaný. Každopádne si odniesol striebornú medailu za 2.miesto a výkon 174cm. 

Vrh guľou 

Daniela Vojtasová- v rozcvičke sa vyhadzovala mimo výseč a do pretekov nastupovala s určitými 

obavami, čo sa prejavilo aj v súťaži.  Nedokázala zladiť techniku tak, aby jej vyšiel aspoň jeden zo 

štyroch pokusov. Zaostala za svojím rekordom, čo ju značne mrzelo. Výkon 9,14m a 4. miesto. 

Jaroslav Greguš- technický výborný, perspektívny guliar, takisto zabodoval do družstva.  Strieborná 

medaila, výkon 14,34m. 

Hod diskom 

Patrik Helmanovský- Najväčšie zlepšenie osobného rekordu v rámci celej výpravy mu zabezpečilo 

3.m. OR posunutý až o 6,04m a veľmi dobrý výkon 46,00m.  

Ester Sabová- iba jeden vydarený pokus v celej súťaži- hneď v prvej sérii. Nie je jej čo vyčítať, za 

svojim osobným rekordom zaostala iba o pár cm. Napriek tomu bola so sebou veľmi nespokojná. 

Výkon 28,98 a 4miesto 

Hod oštepom 

Gabriel Katrenič- ďalší výrazný bardejovský posun v osobnom rekorde vo vrhačskej disciplíne. Gabovi 

oštep zaletel 18cm po hranicu  50m, 2.miesto. 

Júlia Hanuliaková- Júlii vyšiel najlepšie tretí pokus, ktorým potvrdila aj ZPM „B“ limit. Viac jej však 

spravil radosť zisk striebornej medaile, ako výkon- 37,27m. 

Štafety 

Zlozenie dievčat: Dudíková, Zápotočná, Zapletalová, Kovačovicová. 

Zlozenie chlapcov: Figa, Megela, Katrenič, Žilavý 

Nacvičovanie štafetových odovzdávok v pondelok na tréningu sa vyplatilo tak ako u dievčat, tak 

i u chlapcov.  Až na posledné odovzdávky (v oboch prípadoch) môžeme hodnotiť všetky ostatné ako 

relatívne vydarené. Za zmienku stoji hlavne finiš Marcela Žilavého, ktorý sa po nepodarenej 

odovzdávke prepadol z prvého miesta až na tretie- štvrté. V cieli však tomuto kvartetu namerali 

najrýchlejší čas-46,43s a tak sme záverečnú disciplínu oslavovali ziskom zlatej medaily. Dievčatá 

skončili druhé s časom 51,80s. 

Preteky boli rozdelene do dvoch dní. Po prvom dni naša medailová bilancia nebola lichotivá (1-2-1). 

Dievčatá figurovali na 5.mieste, chlapci boli na treťom. Druhý deň bol o mnoho veselší. Z celkovo 



jedenástich disciplín sme získali až osem medailí, čo chlapcov v konečnom súčte posunulo na druhé 

a dievčatá na tretie miesto. Za zmienku stoji tiež fakt, že až 13 pretekárov z 19tich sa domov vrátilo 

s medailou. Najúspešnejší bol Lukáš Figa s  bilanciou dvoch zlatých medailí. Celkovo hodnotíme 

detské hry v Konyi veľmi pozitívne a motivačne pre žiacku kategóriu do ďalších rokov. 

 

Roman Králik,  Peter Žňava 


