
Vyhodnotenie MED 

Na 2.ligu MED nastupovalo Slovensko v pozícii nováčika a teda s hlavnou ambíciou udržať sa v druhej 

lige. Obavy vyvolávali viaceré výpadky (Hrivnák – Klocová, Hrašnová, Kučera, Berešová, Pešková atď.). 

Samotná súťaž ukázala, že naši atléti pri plnej koncentrácii môžu siahať na postup, čo pri konečnom 

sumáre aj dosiahli. Z koncepčného hľadiska možno konštatovať, že spoločné sústredenia s ambíciou 

budovania kolektívu, podpora úspešných mládežníkov až do veku 25 rokov a zvýšená podpora 

pretekárov z pohľadu účasti na vrcholné podujatia prinášajú svoje ovocie. Kolektív bol súdržný 

a pretekári pôsobili sebavedomejšie a ambicióznejšie. Pozitívom je, že pri rovnakých výkonoch (ako 

dosiahli Slováci v Tel Avive) by skončilo naše družstvo v rámci prvej ligy na 7.mieste, čo naznačuje, že 

pri zodpovednom prístupe nemusí byť snaha o udržanie sa v prvej lige márna. Samozrejme, musíme 

sa zamerať na rozvoj dlhodobo slabých disciplín (3000 m pr., disk, behy, najmä ženský oštep a žrď) 

a na rozširovanie špičky, keďže vo väčšine disciplín máme maximálne jedného konkurencieschopného 

pretekára. 

 

 

 

 

 

 



Šprinty 

Priezvisko a meno Disciplína Výkon Umiestnenie 

Volko Ján 100 10,21 1.miesto 

Volko Ján 200 20,61 2.miesto 

Danáč Denis 400 47,35 7.miesto 

Marco Adrien Drozda 110 prek. 14,79 9.miesto 

Bottlík Jakub 400 prek. 52,76 7.miesto 

Danáč, Turčáni, Matúš, Volko 4x100 40,35 3.miesto 

Danáč, Repčík, Talán, Bottlík 4x400 3:09,91 5.miesto 

Bezeková Alexandra 100 11,54 3.miesto 

Bezeková Alexandra 200 23,52 2.miesto 

Putalová Iveta 400 52,45 1.miesto 

Lajčáková Stanislava 100 prek. 13,56 5.miesto 

Ledecká Daniela 400 prek. 59,06 3.miesto 

Šibová, Putalová, Slaničková, Bezeková 4x100 45,32 4.miesto 

Putalová, Štuková, Ledecká, Slaničková 4x400 3:34,05 1.miesto 

 

Komentár k disciplínam: 

Volko Ján - 100m - Ján Volko ako favorit behu na 100m zvládol svoju úlohu excelentne a časom 10,21 

získal pre SR víťazstvo a plný počet bodov. 

     - 200m - Ján Volko na 200m jasne ukázal, ktorá je jeho disciplína. O víťazstvo ho síce 

v závere tesne o 0,01 stotinu obral Slovinec Janezic ale Jánove 2. miesto v Slovenskom rekorde 20,61 

je najhodnotnejším výsledkom MED pre slovenské farby. 

 

Bezeková Alexandra - 100m - Alexandra Bezeková v behu na 100m v tesnom súboji keď ju od 

víťazstva delila 0,01 stotina skončila na 3. mieste v čase 11,54. 

            - 200m - v behu na 200 metrov si Alexandra Bezeková polepšila o jedno miesto 

a časom 23,52s skončila na 2. mieste a získala pre slovenské farby 11 bodov. 

 

Putalová Iveta - 400m - Iveta prispela taktiež k zisku 12 bodov, keď o víťazstvo bojovala 

s Cyperčankou až do posledných metrov. Skvelým časom 52,45s obsadila 1. miesto. 

 



Danáč Denis - 400m - Denis Danáč v behu na 400 metrov dobehol do cieľa v sezónnom maxime 47,35 

na 7. mieste. Denis bol členom aj v oboch štafetách, kde najme v štafete 4x400m sa ukázalo že je pre 

tím platným členom a dôležitým článkom. 

 

Lajčáková Stanislava - 100m prek. - Stanka tento rok predvádza na prekážkach pekné výkony 

a o jeden z nich sa postarala aj práve na MED, kde obsadila 5. miesto v osobnom rekorde 13,56s. 

 

Marco Adrien Drozda - 110m prek. - premiéra na veľkom podujatí dopadla pre Marca Adrien Drozdu 

dobre. Finišoval v behu B na 3.mieste, v osobnom rekorde 14,79s., čo mu v konečnom účtovaní 

vynieslo 9. miesto. Škoda zakopnutia na predposlednej prekážke čo Marca stálo lepší čas.  

 

Ledecká Daniela - 400m prek. - po zranení Michaely Peškovej, musela na úvodnú bežeckú disciplínu 

MED nastúpiť Daniela Ledecká. So svojou úlohou sa v krátkom čase popasovala výborne a obsadila 

v behu na 400m. prek. 3.miesto v sezónnom maxime 59,06s. 

 

Bottlík Jakub - 400m prek. - Jakub v behu na 400m prek. predviedol svoj štandardný výkon a časom 

52,76 obsadil 7. miesto. 

 

4x100m muži - Danáč, Volko, Matúš, Turčáni - muži v tomto zložení bežali už svoj tretí štart v tejto 

sezóne a na MED bežali jeden zo svojich najlepších časov za posledných niekoľko sezón a časom 

40,35 obsadili 3. miesto. 

 

4x100m ženy - Šibová, Bezeková, Slaničková, Putalová - po nie celkom dobrom zdravotnom stave 

musela v krátkej štafete Lajčákovú nahradiť Slaníčková. Šibová tiež nebola v poriadku a tak prvý úsek 

bol trošku opatrný. Potom sa baby postupne doťahovali na Lotyšky a Rakúšanky a časom 45,32 

obsadili 4. miesto. 

 

4x400m muži - Repčík, Talán, Bottlík, Danáč - v poslednej bežeckej disciplíne, za plnej podpory 

z hľadiska chalani obsadili 5. miesto časom 3:09,91.  

 

4x400m ženy - Ledecká, Slaničková, Štuková, Putalová - ženy mali v štafete jasnú úlohu, udržať 

z sebou štafety Slovinska a Litvy, čo sa im podarilo a nanajvýš ženy obsadili 1. miesto časom 3:34,05, 

čím spečatili postup SR do I. ligy MED. 

 



Behy 

Behy podržali družstvo na MED. Potešili najmä osobné rekordy Kataríny Belovej, Peťa Dureca 

a Matuša Talána. Ako jediná bežkyňa sa predstavila v dvoch disciplínach Katarina Beľova, ktorá 

odvážnymi behmi zabehla úvodný deň osobný rekord na 3000m prekážok 11:01,52s a druhy deň sa 

priblížila k osobnému maximu na 1500m 4:37,70 a získala nečakane pre družstvo 11 bodov. Na 5000 

m mužov sa profesorsky predviedol Peter Ďurec, ktorý si zabehol osobný rekord 14:14,22s 

a umiestnil sa na peknom 3.mieste a získal pre družstvo 10 bodov. Za povšimnutie stojí tak isto 

odvážny beh Matúša Talána na 800m, ktorý sa pretavil v osobný výkon 1:48,42s, a tak získal pre 

družstvo nečakane 10bodov.  Jozef Repčík ukázal, že prechod na 1500m mu sedí, čo predviedol 

v zdrvujúcom finiši, kde získal pre družstvo vzácnych 11 bodov a umiestnil sa na  2.miesto. Na 800m 

žien sa ukázala Alexandra Štuková ktorá potvrdila tabuľkové 5. miesto časom 2:06,25s . V behu na 

3000 m sa doslova vytrápil Jozef Pelikán, ktorý si zabehol sezónne maximum 8:24,12s a skončil na 

9.mieste. Na beh na 3000 m cez prekážky tak ako minulé MED sa podujal Alexander Jablokov , ktorý 

obsadil 10. miesto. Rovnako nič nemožno vyčítať Zuzane Durcovej ktorá sa ukázala na 3000m a Lucii 

Janečkovej  ktorá sa ukázala na 5000m. Dievčatá sa nechali uniesť rýchlejším tempom v úvode behu, 

čo sa im negatívne odrazilo v posledných troch kolách vo finiši. Bežci získali v 10 disciplínach 60 

bodov, čo je 6 bodu na disciplínu, čo je oproti predošlým MED 100% nárast bodov. 

Muži 

800m Matúš Talán    AC Stavbár Nitra                         tréner Anton Slezák             PB 1:48,73      PB  

1:48,42 

1500m  Jozef Repčík    BK hraj na tie nohy                     tréner Peter Žnava              PB  3:41,99           

3:44,77  

3000m  Jozef Pelikán   AK Slávia UK Bratislava              tréner Štefan Mereš           PB 8:20,91            

8:24,16 

5000m Peter Ďurec  AK ŠK UMB Banská Bystrica          tréner Ján Pernica              PB 14:16,55         

14:14,22 

3000m prek. Alexander Jablokov   AK Slávia UK Ba      tréner Alexander Beskrovny PB 9:25,53        

9:45,49 

 

Ženy  

800m  Alexandra Štuková      BK hraj na tie nohy      tréner Štefan Mereš             PB 2:03,27        

2:06,25 

1500m Katarína Beľová              AK ZŤS Martin                tréner Peter Ondruš             PB 4:37,20        

4:37,70  

3000m Zuzana Durcová              AO TJ Spartak Myjava   tréner Martin Holečko        PB 10:06,76     

10:13,22 

5000m Lucia Janečková             Marathon SC Bratislava tréner Ján Botcher               PB 17:26,34     

17:48,70  

3000m prek. Katarína Beľová  AK ZŤS Martin                  tréner Peter Ondruš            PB 11:02,94   PB 

11:01,52. 



 
SKOKY 
 
MUŽI 
Diaľka 
Veszelka Tomáš  3. 767 cm  10 b. 
PB: 771 cm 
SB: 771 cm 
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Tomáš zvládol diaľku s prehľadom. Už prvým pokusom „založil“ 746 cm, čo by mu stačilo na 4. 
miesto. Druhým pokusom sa zlepšil na 767 cm, čo mu vynieslo konečné 3. miesto. Na 2. miesto 
Maďara mu chýbali len 4 cm.  
 
Trojskok 
Veszelka Tomáš  3. 15,79 m  10 b. 
PB: 16,40 m h 
SB: 16,40 m h  
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Tomáš nastupoval do súťaže s boľavým členkom odrazovej nohy. Zabojoval a výkonom 15,79 m 
obsadil 3. miesto. Škoda zdravotných problémov, mohol obsadiť aj vyššiu priečku, dokonca aj vyhrať. 
Druhé miesto bralo 16,05 m a víťaz mal 16,38 m. Bolo by to v jeho silách. 
 
Výška 
Bubeník Matúš  2. 219 cm 11 b. 
PB: 231 cm h 
SB: 228 cm h 
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Matúš mal sťaženú situáciu, pretože vzhľadom k druhým pretekom v letnej sezóne nebol ešte 
„vyskákaný“. To mu zobralo pokusy na nižších výškach. Prehral len o 2 cm. 
 
Žrď 
Zmoray Ján   6.-7. 510 cm  6,5 b. 
PB: 532 cm h 
SB: 520 cm 
AC Stavbár Nitra 
Jano nezačal súťaž veľmi dobre, keď 460 cm skočil až na tretí pokus. I keď potom skákal s prehľadom, 
pokusy zo začiatku súťaže mu chýbali. Napriek tomu odviedol svoj vyšší štandart výkonom 510 cm 
a umiestnením potvrdil svoje tabuľkové postavenie. 
 
 
 
ŽENY 
Diaľka 
Velďáková Jana  1. 655 cm  12 b. 
PB: 675 cm 
SB: 653 cm 
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Janka zvládla súťaž veľmi dobre, keď už svojím prvým „zaisťovacím“ pokusom 641 cm by súťaž 
celkove vyhrala. Svoje víťazstvo si poistila hneď druhým pokusom 655 cm, čím si skočila svoje 
sezónne maximum. 
 
Trojskok 



Velďáková Dana  3. 13,66 m  10 b. 
PB: 14,51 m 
SB: 13,82 m 
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Danka si prvým pokusom jednoznačne zaistila prvú štvorku. Chcela zabojovať o lepší výsledok, ale 
mäkký povrch v sektore jej veľmi nevyhovoval a už výkon nezlepšila. Výkon 13,66 m jej stačil na 3. 
miesto. 
 
Výška 
Dunajská Tatiana  3.-4. 179 cm  9,5 b. 
PB: 183 cm h 
SB: 183 cm h 
ŠK Dukla Banská Bystrica 
Táňa odviedla slušný výkon na hranici svojich možností a tým aj potvrdila svoje postavenie v súťaži 
podľa sezónnych výkonov.  
 
Žrď 
Hrvolová Anna Mária 9.-10. 360 cm  3,5 b.  
PB: 360 cm 
SB: 351 cm 
AK Spartak Dubnicanad Váhom 
Anna Mari nastupovala do súťaže trošku prechladnutá. Napriek tomu zabojovala a výkonom 360 cm 
si vytvorila sezónne maximum. Žiaľ, výkon jej stačil len na delené 9.-10. miesto. 
 
 
Perspektíva.... 
 
Muži: 
Diaľka a Trojskok 
Verím, že Tomáš bude výkonnostne napredovať, preto v týchto disciplínach by nemal byť žiadny 
problém. Kvalitná záloha sa veľmi zatiaľ nečrtá, tak verím, že bude Tomáš zdravý.... 
Výška 
Máme a verím, že o dva roky ešte aj budeme mať, dvoch kvalitných výškarov (Bubeník a Beer). Kvalita 
by mala byť vysoká. 
Žrď 
Janči si svoj štandart drží, tak snáď to bude tak aj o 2 roky. Keby sa ešte zlepšil, tak to bude len na 
prospech... Záloha? Mladý Ralík....ale ten je ešte ďaleko od výkonnosti Zmoraya. 
 
Ženy: 
Diaľka a Trojskok 
Danka a Janka sa budú rozhodovať od sezóny k sezóne. Teraz neviem vôbec zaručiť, čo bude o dva 
roky. 
V diaľke môže byť kvalitnou zálohou Lucka Slaničková. Verím, že jej výkonnosť bude na úrovni 650 
cm. 
V trojskoku snáď bude zdravá a bude sa zlepšovať Ďurkechová. No a ja verím, že Chvílová vydrží 
v príprave a snáď z nej niečo vytlačím... Predpoklady na to má. Ale výkonnosť na úrovni Danky to asi 
nebude.... v oboch prípadoch.... 
Výška 
Dunajská pracuje, trénuje len popri zamestnaní. Ťažko posúdiť, či sa bude zlepšovať. Ale svoj štandart 
odvedie, keď bude pretekať, snáď aj o dva roky. Skôr by som videl perspektívu v Zavilinskej. Je mladá. 
Verím, že jej tréning smeruje správnym smerom (žiaľ, takých sme tu už mali, ale skončili skôr, ako 
niečo dosiahli....aj zo zdravotných dôvodov). V zálohe ešte môže byť Slaničková na úrovni 180 cm. 



Žrď 
Veľký problém.... 
Hrvolová musí dať dole kilá....bavil som sa s ňou o tom...pár rád dostala.... Pokiaľ viem, jej tréning je 
stále akoby objemový....s tým nezhodí nič...a asi ani strava nie je nič moc. Keby s tým do dvoch rokov 
niečo urobila, určite má na to, aby niečo k svojmu výkonu pridala. Ale na výkon cez 4 m to asi 
nebude.... 
Kálnayová trénuje v Prahe s Beranom. Mala aj nejaké zdravotné problémy. Zjavne jej to neskáče. Ale 
trénuje. Je perspektívnejšia ako Hrvolová. Taktiež u nej to ale nevyzerá na nejaký výraznejší výkon.... 
Neviem dať rozumný návrh. Asi ani nemáme perspektívne žrdkárky. V tejto disciplíne to bude ťažké. 
Buď nejakú „kúpime“ alebo AnnaMari schudne alebo sa preberie Kálnayová.... Do dvoch rokov asi na 
nič iné nebude šanca.... 
 

Vrhy 

MED 2017 sa uskutočnili na atletickom štadióne v Tel Avive (Izrael) v termíne 25.06 – 26.06.2017. Po 

oba dni sa súťažilo za slnečného počasia bolo horúco okolo 31- 33 stupňov. 

Vrhačské disciplíny boli rozdelené do dvoch dni , po 4 disciplíny v sobotu a 4 v nedeľu. Vrhačská 

sekcia nazbierala v celkovom súčte 46 bodov v ôsmych disciplínach , čo činí v priemere 5,75 bodu na 

disciplínu. V troch disciplínach sme bohužiaľ získali iba 1 bod. Sú to : disk ženy , disk muži  a oštep 

ženy . Tieto vrhačské disciplíny sú dlhodobo zaostávajúce a už  fakt , že v ženskom oštepe za nás 

bojovala dorastenka hovorí za všetko. Keď sa pozrieme na nejakú víziu do budúcnosti tak čo sa týka 

ženského disku pri pohľade na výsledky M-SR junioriek v tejto disciplíne a výkon víťazky necelých 35 

metrov nie je povzbudivý. Na druhej strane máme na Slovensku 4 dievčatá ktoré vedie hodiť za 40 

metrov ale tento výkon nezaručuje zisk viac ako jedného bodu ani v 2 lige nie to v prvej. Na získanie 

viac ako jedného bodu bude potrebné v 1. lige hádzať za 50 metrov. Pri pohľade na juniorskú 

a dorasteneckú kategóriu to vidím v rozmedzí dvoch rokov  dosť nereálne. Podobná situácia je aj 

ženskom oštepe, kde je momentálne líderka dorastenka a je otázne ako bude na tom v budúcnosti 

Miroslava Vargová ktorá sa minulého roku dostala pod 50 metrovú hranicu . Minulého roku bola 

operovaná a momentálne u nej prebieha rekonvalescencia. Trocha iná situácia je v mužskom disku . 

Celkom nádejne vyzerá do budúcnosti Nikolas Broš ktorý momentálne bojuje s limitom na ME23 

a takisto talentovaný junior Adrián Baran.  Ešte musím spomenúť mužskú guľu . Jej líder Matúš Olej 

odchádza tohto roku na rok do Austrálie a verím že na ten čas nájdeme  za neho náhradu  v podobe 

navrátilca Dana Vaneka pripadne Adriana Barana.V ostatných vrhačských disciplínach je situácia taká 

,že ich lídri by majú na to aby sa popasovali s úrovňou 1.ligy. 

Návrh na zlepšenie situácie v problémových disciplínach: 

- Vytipovať potencionálnych kandidátov na účasť na MED 2019 

- Sledovať ich výkonnosť a následne ich potreby  smerom k max. zabezpečeniu čo sa týka 

náčinia , tréningových priestorov, trénera , regenerácia a pod. 

- Zvážiť určitú motiváciu pre ich trénerov v podobe finančného príspevku v prípade že budú 

odvádzať kvalitnú trénersku prácu spojenú s výkonnostným rastom ich zverencov. 

- Organizácia vrhačského campu za účelom výmeny informácii čo sa týka tréningového 

procesu (systém trénovania , technika a pod.) 

- V prípade výkonnostného rastu zvážiť možnosť zvýšenia fin. prostriedkov na prípravu pre 

pretekárov ktorí ju nemáju alebo ju majú minimálnu (ZPM B) . 

- Umožniť týmto pretekárom štart na kvalitnejších podujatiach  (Európsky pohár vo vrhoch, 

PTS a pod.) 



Kladivo muži  

Ako prvý nastúpil na svoj štart Marcel Lomnický v sobotu 24.06 o 16,05 hod. Už rozcvička naznačila , 

že to Marcel nebude mať jednoduché . Marcelovi kruh nesedel , neustále sa mu podšmykovalo a tým 

pádom dochádzalo k technickým výpadkom. Vzhľadom k tomu , že priletel večer pred súťažou tak 

nemal možnosť si kruh vyskúšať. Prvý pokus vyzeral ako rozcvička, pokus ani nedokončil a kladivo iba 

vypustil a prešliapol . Ostatné pokusy mal opatrné a s výkonom 73,26 obsadil 2. priečku a cenných 11 

bodov s ktorými sa počítalo. 

 

Disk ženy 

O 17:45 hod nastúpila na svoj štart diskárka Ivana Krištofičová. U nej nastala opačná situácia ako 

u Marcela. Ivana mala vynikajúcu rozcvičku v ktorej jej hody lietali na úroveň osobákov 46-47 metrov 

a všetko vyzeralo , že by mohla v súťaži nejaký ten bod ukoristiť. V súťaži to už bolo inak . Prvý pokus 

vôbec netrafila a výsledkom bolo 33,74 m . Druhý pokus prešliapla a tretí hodila do klietky . S týmto 

výsledkom nebola spokojná ani ona ani jej tréner. V tejto disciplíne sme zaznamenali iba 1.bod aj keď 

podľa rozcvičky ich mohlo byť viac. 

 

Guľa muži 

V čase keď prebiehala disciplína v hode diskom žien , nastúpil na svoj štart guliar Matúš Olej. Od 

Matúša sa očakával výkon okolo 18,40 m až 18,50 m. Táto súťaž bola čo sa týka predpokladaných 

bodov veľká neznáma. Niektoré tímy nepriniesli svoje guliarske jednotky ,takže súťaž bola otvorená. 

Matúš sa sťažoval , že mu nejdú nohy a jeho výsledný výkon 18,02 m prekvapivo stačil na celkovo 2. 

miesto a 11 bodov s ktorými sa nepočítalo a boli nad plán. 

 

Oštep ženy 

Poslednou disciplínou sobotného programu bola disciplína oštep žien so štartom o 19:50 hod. ,ktorá 

už prebiehala pod umelým osvetlením. Na túto disciplínu nastúpila najmladšia členka našej výpravy 

,ešte len dorastenka Júlia Hanuliaková. Júlia sa cítila dobre a cítila , že by jej výkon mohol byť okolo  

životného maxima, čo je za 44 metrov , čo by nakoniec stačilo na zisk 2 bodov. Prvý voľný pokus 

vyzeral , že by to aj mohlo vyjsť ale bohužiaľ ďalšie pokusy sa už nezlepšila a ostala pri výkone 40,24 

m a zisk jedného bodu. Pre Júliu účasť na tomto podujatí bol krst ohňom a obrovská skúsenosť . 

Podľa môjho názoru to, že sme umožnili pretekať tejto mladej pretekárke môže byť dobrá investícia 

do budúcnosti. 

 

Kladivo ženy 

Atletický program v nedeľu štartoval disciplínou hod kladivom žien kde štartovala Nikola Lomnická. 

Pri absencii našej kladivárskej jednotky Martiny Hrašnovej  z dôvodu operovaného kolena sa od 

Nikoly čakal výkon na úrovni 65 metrov. Rozcvička naznačovala ďaleké hody a vyzeralo to ,že si tu 

súťaž užije. No po dvoch neplatných pokusoch v súťaži nastala stresujúca situácia kde hrozilo zisk 0 

bodov. Strata 7 až 10 bodov by bola pre družstvo citeľná. Posledný pokus aj keď s problémami Nikola 

ako tak zvládla a zakončila súťaž s výkonom 59,31 m ,čo stačilo na piate miesto. Nikola získala týmto 

umiestnením 8 bodov a my sme si mohli vydýchnuť. 



 

Guľa ženy  

O 17:45 štartovala súťaž vo vrhu guľou žien s našou Patríciou Slošárovou a takisto s líderkou tejto 

súťaže Anitou Marton z Maďarska, ktorá nemala v tejto súťaži konkurentku. Paťa začala túto súťaž 

zaisťovacím pokusom 13,95 m, ktorý bol v konečnom zúčtovaní aj jej najdlhším. Od Pati sa očakával 

výkon na úrovni 14,50 m ale chytila zlý deň a naviac v ten deň pravdepodobne nemala. V tejto súťaži 

sa zišla pomerne dobrá konkurencia a aj výkon okolo 15 metrov by jej stačil iba na získanie jedného 

bodu navyše. Nakoniec obsadila 6.miesto a zisk 7 bodov. 

 

Disk muži 

Tak ako v ženskom oštepe aj v tejto disciplíne sme mali zastúpenie v podobe mládežníka do 23 rokov 

Nikolasa Broša. Dva dni pred súťažou sme mali s Nikolasom tréning ,kde mu disk lietal za 50 metrov 

a Nikolas sa cítil dobre. Pretekársky kruh ukázal to ,s čím mal problém aj Marcel Lomnický v kladive. 

Organizátori ho niečím natreli a pre mnohých sa veľmi šmýkal. Predpokladal som , že hod dlhý za 50 

metrov by mu nemusel stačiť iba na 1 bod. Realita bola presne táka , že hod za 50 metrov nakoniec 

stačil na zisk 3 bodov. Nikolas začal súťaž s technickými problémami spôsobené atypickým kruhom. 

Súťaž zakončil výkonom 48,06 m a ziskom bohužiaľ  iba jedného bodu. U Nikolasa platí to isté, čo som 

povedal aj o Júlii Hanuliakovej , že takéto preteky sú pre takýchto mládežníkov nesmierna skúsenosť. 

Oštep muži 

Poslednou vrhačskou disciplínou MED 2017 bol oštep mužov so začiatkom  o 19:40 hod. pod umelým 

osvetlením. Za Slovensko štartovala naša dlhoročná oštepárska jednotka Patrik Ženuch. Patrik sa 

stále pokúša o splnenie limitu na MS do Londýna ,ktorý je 83,00 m. Patrikovi sa v tejto sezóne zatiaľ 

nedarí priblížiť k 80 metrovej hranici a chcel to zmeniť v Tel Avive. Cítil sa dobre , vietor mal pomerne 

priaznivý. Aj napriek tomu , že sa hecoval a bojoval nakoniec výkon 71,87 m stačil na 7. miesto so 

ziskom 6 bodov pre naše družstvo.  

 

Spracovali: 

M.Pupiš, T.Benko, M.Lopuchovský, R.Dubovský, P.Pankuch. 

 

 


