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ME v behu do vrchu  (8.7.201- Kamnik, Slovinsko) – vyhodnotenie. 

KAMNIK 9. júla 2017 .V slovinskom Kamniku na majstrovstvách Európy v behu do 

vrchu si zo slovenských reprezentantov najlepšie počínala Silvia Schwaiger, ktorá v 

súťaži žien na 8,5-kilometrovej trati obsadila v konkurencii 64 bežkýň 9. miesto. (vlani 

na ME v behu do vrchu piata a na MS šiesta). Jediný Slovák v súťaži mužov, 44-ročný 

bývalý olympionik Miroslav Vanko dobehol na 12,5-kilometrovej trati na 38. mieste zo 

68 klasifikovaných. 

Výsledky ME  v behu do vrchu: 

Juniorky (4,5km v cieli klasifikovaných 39 pretekárok) 

1.m OED Lisa, GER, 0:23:16 

2.m ATALAY Bahar, TUR, 0:24:25 

3.m DOROFTEI Gabriela Andre, ROU, 0:24:36 

... 

32.m MICHALIČKOVÁ Lucia, SVK, 0:30:40 

 

Juniori 8,5 km (v cieli klasifikovaných 51 pretekárov) 

1.m BULARDA Gabriel, ROU, 0:47:07 

2.m PATTIS  Daniel,  ITA, 0:47:30 

3.m PRANDI  Andrea,  ITA, 0:48:22 

... 

33.m OBERGRIES    Boris, SVK, 0:56:06 

 

Ženy 8,5 km (v cieli klasifikovaných 64 pretekárok) 

1.m MATHYS Maude, SUI, 0:49:30 

2.m TUNSTALL Sarah, GBR, 0:50:51 

3.m MAYR Andrea, AUT, 0:51:43 

... 

9.m SCHWAIGER Silvia, SVK, 0:55:27...34.m KOVALANČÍKOVÁ Lucia, SVK, 

1:00:50...39.m DURCOVÁ Zuzana, SVK, 1:01:38 

 

Ženy tímy  : Slovensko 7.m., (v cieli klasifikovaných 14 tímov) 
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Muži 12,5 km (v cieli klasifikovaných 68 pretekárov) 

1.m CHEVRIER Xavier, ITA, 1:02:51 

2.m SARAIVA Luís, POR, 1:03:34 

3.m PUPPI Francesco, ITA, 1:03:35 

... 

38.m VANKO Miroslav, SVK, 1:11:59 

 

 

komplet výsledky sú dostupné na: 

 

http://emrch2017-kamnik.si/results/ 

 

Vyjadrenia SVK reprezentantov 

Silvia Schwaiger : 
Ocenila som najmä, že sme mohli prvýkrát postaviť tím a bodovať i v tejto súťaži. Moja 
príprava tento rok nebola ideálna , trať bola veľmi náročná, preto ma 9. miesto veľmi 
potešilo. Dúfala som skončit v top 10. 
 
Lucia Kovalančíková: 
Účasť na týchto ME v behu do vrchu beriem ako veľkú skúsenosť a na začiatok ako 
porovnanie sa s európskymi šampiónmi. S konečným 34.miestom, vzhľadom na 
náročnosť trate, som spokojná a určite ma to bude motivovať do ďalšieho tréningu. 
 
Zuzana Durcová: 
Svoj výkon na ME hodnotím veľmi pozitívne - na náročnej trati a v silnej konkurencii 
som zabojovala, a podala výkon lepší ako som predpokladala. Veľmi ma teší aj 
umiestnenie nášho ženského tímu na skvelom siedmom mieste. 
 
Lucia Michaličková: 
Môj výsledok hodnotim ako veľkú skúsenosť a motiváciu  do ďalšieho tréningu. 

Boris Obergries: 
So svojím výkonom na ME som celkom spokojný až na malé chybičky nie len z mojej 
strany. Teraz sa už teším na MS v Premane, kde dúfam zlepším svoj výsledok. 
 
Miroslav Vanko: 
Tohtoročná príprava smerovala  k ME . Vzhľadom k možnostiam , som s výkonom , ale 
aj umiestnením spokojný. 
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Pavel  Kováč, reprezentačný tréner SAZ- behy mimo dráhu 
Vystúpenie našich reprezentantov , hodnotím pozitívne. Najlepšie  hodnotím 
umiestnenie v TOP 10 Silvii Schwaiger .Potešilo ma aj siedme miesto ženského tímu, 
rovnako aj umiestnenia dalších našich bežcov  , ktorí skončili v rozpätí na 32 až 39 
mieste. Stále tvrdím , že aj SVK bežci,  pri systematickom tréningu , zameraní sa na 
konkrétnu oblasť napr. behy do vrchu , dokážu byť konkurencie schopní aj v 
medzinárodnom- európskom meradle. 
 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  15.7.2017                                                       Pavel Kováč 
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