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Medailové leto slovenských paralympionikov naštartoval Jozef Metelka
titulom majstra sveta v cestnej paracyklistike v talianskom Maniagu.
1. Titul majstra sveta párov BC 4 v boccii
V jeho stopách pokračovali naši boccisti na MS 2018 v Liverpoole ( 9. -19.
augusta). Dvojica Michaela Balcová - Samuel Andrejčík pridala po finálovom
triumfe nad Thajskom 4:2 k titulu paralympijských šampiónov z Ria 2016 aj
titul majstrov sveta! Tretím členom tímu (ako náhradník) bol Martin
Strehársky (v Riu Róbert Ďurkovič).
Pár BC4 postúpil do finale po semifinálovom víťazstve nad Hongkongom
5:1. Vo finale prehrával po prvej smene 0:2, v ďalších dvoch získal po bode a
vyrovnal stav. V záverečnej smene slovenskí reprezentanti prevýšili súpera v
presnosti dôležitých loptičiek. Vyhrali ju 2:0 a celkove 4:2.
V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo Róbertovi Mezíkovi (BC2), ktorý
obsadil výborné 4. miesto. Tomáš Král v súťaži BC1 skončil na 6. mieste.
Tím BC1-2 obsadili 12. - 16. miesto.
2. Titul majstrov Európy v lukostreľbe (mix tím) a bronz zo súťaže
jednotlivcov
Európsky šampionát sa uskutočnil tohto roku v Plzni, v spektakulárnom
prostredí Námestia republiky 11. – 19. augusta. Titul majstrov Európy
vybojovali v súťaži zmiešaných tímov (mix) Marcel Pavlík a Diana
Pashchenkova. V dramatickom finálovom stretnutí proti britskej dvojici
musel rozhodovať o víťazoch rozstrel. Finále sa totiž skončilo nerozhodne
150:150, ale v rozstrele zvíťazili slovenskí reprezentanti 20:19. Do finále sa
slovenský pár prebojoval cez Turecko (štvrťfinále) 153:151 a najvyššie
nasadené Taliansko (semifinále) 152:151.
V súťaži jednotlivcov dosiahol najlepší výsledok Marcel Pavlík, ktorý
v súťaži Compound Open získal bronzovú medailu (v kvalifikácii zvíťazil).
V súťaži mužských družstiev vybojovala trojica Peter Kinik, Marián Marečák,
Marcel Pavlík štvrté miesto.
„Smerom k Tokiu 2020 nás čaká ešte veľa práce. V júni 2019 budeme na
MS v Holandsku bojovať o prvé miestenky na PH 2020. Ja verím, že ani na
týchto hrách lukostreľba chýbať nebude”, povedal po ME reprezetačný tréner
Vladimír Majerčák.
V Plzni nás reprezentovala pätica lukostrelcov: Diana Pashchenkova,
Marcel Pavlík, Marián Marečák, Peter Kinik a Dávid Ivan.



3. Prvý medzinárodný mládežnícky kemp
SPV organizuje dlhé roky letné mládežnícke kempy na Remate pri
Handlovej, z ktorých vzišlo viacero talentov, dokonca už aj paralympijských
víťazov (Jakub Krako, Veronika Vadovičová). Postupne sa kempy rozšírili aj
do iných lokalít (vlani prebehol plavecký na Zemplínskej Šírave) a k letnej
verzii pribudli v posledných rokoch aj zimné kempy. Tohtoročnou novinkou je
medzinárodný mládežnícky kemp v Prievidzi, ktorý je zameraný na športy
boccia a stolný tenis. Podarilo sa ho zorganizovať v spolupráci s Európskym
paralympijským výborom (Samuel Roško je členom výkonného výboru EPV)
a do Prievidze zamierilo 22 mladých para športovcov z 9 európskych krajín.
Kemp prebieha v Stolnotenisovom centre S.D., kde sa striedajú tréningové
jednotky boccistov a stolných tenistov. Pre účastníkov je pripravený aj bohatý
sprievodný program, vrátane prednášok o zdravej výžive či prevencii
jednostrannej záťaže. Kemp potrvá do nedele 26. augusta.
4. Ďalšie úspechy slovenských paralympionikov
ME v atletike, 18. – 27. augusta, Berlín
V stredu neskoro večer pribudla do našej zbierky aj medaila z atletiky.
Postaral sa o ňu Marián Kuřeja v hode kuželkou výkonom 28,55 m. Slovenský
reprezentant získal v tejto disciplíne na PH 2016 v Riu bronz. „Museli počkať
až do 22. hodiny, nakoľko súťaž trvala viacej ako štyri hodiny. Nám to až tak
nevadilo, veď medaila nám to všetko vynahradila“, uviedol reprezentačný
tréner Vladimír Bezdíček.
Už pred ním sa Benjamín Erban prebojoval do finále na 200 m v
osobnom rekorde 28,91 s v jeho novej kategórii T37. Večer potom dobehol na
8. mieste časom s časom 29,28 s. Ako prvý sa predstavil z našich oštepár Igor
Brunner a v skupine F64 svojim najlepším tohtoročným výkonom 44,89 m
obsadil výborné 5. miesto.
ME v plávaní, 10. - 20. augusta, Dublin
Najlepšie výsledky:
Tatiana Blattnerová - splnila 5 MQS limitov na MS 2019, ktoré budú v
Malajzii. Zaplávala 4 osobné rekordy, obsadila 2 x 5. miesto (100 m znak a na
100 m voľný spôsob)



Katarína Chudá - nováčik na ME - 4 x 5. miesto (400 m voľný spôsob, 100 m
prsia, 200 m polohové preteky, 100 m motýlik).
Karina Petrikovičová - štartovala v jednej disciplíne 100 m znak, kde si
zlepšila osobné maximum o 1 sekundu a splnila MQS limit na MS 2019 a
skončila na 7. mieste.
Okrem nich štartovali aj dvaja ďalší nováčikovia Radomír Pacák a Marek
Sloboda.
Svetový pohár v paracyklistike, 13. - 22 august, Baie Commeau (Kanada)
Paracyklisti si po MS v Maniagu dali repete na finale Svetového pohára.
Finálového kola UCI svetového pohára v cestnej paracyklistike sa v BaieComeau zúčastnilo 169 pretekárov z 29 krajín. Slovensko ziskom štyroch
medailí (2 strieborné a 2 bronzové) skončilo v hodnotení krajín na 13. mieste.
Výsledky:
Anna Oroszová - 3. miesto (časovka), 2. miesto (cestné preteky)
Patrik Kuril - 3. miesto (časovka), 2. miesto (cestné preteky)
Tandem Juraj Práger / Ján Gallik 10. miesto (časovka), 12. miesto (cestné
preteky)
Celkové poradie UCI svetového pohára v cestnej paracyklistike za rok 2018:
Anna Oroszová (WH3) - 2. miesto
Patrik Kuril (MC4) - 6. miesto
Ondrej Strečko (MC5) - 7. miesto
Juraj Práger - Ján Gallik (MB) - 16. miesto
Jazdectvo: tri medaile z otvorených majstrovstiev ČR
V posledných horúcich dňoch zbierali naše dve jazdkyne ďalšie
skúsenosti na Majstrovstvách ČR v drezúre a paradrezúre s medzinárodnou
účasťou v Královiciach. V trojdňových pretekoch sa výborne darilo Lucii
Krivosudskej s 15 ročným Amadeusom, pričom dvojica si dvakrát vybojovala
2. miesto a jeden krát 3. miesto. Svoj najlepší doterajší výsledok si vybojovali v
nedeľňajšom küre (voľnej zostave na hudbu), kde získali skvelých 70,666 %.
Mladšej Lucii Vladovičovej sa najviac darilo v piatkovom team teste, keď s
Fredym pôsobili zohrane, uvoľnene a so ziskom 64,404 % obsadili 4.miesto.





