Majstrovstvá SR OPEN
Napísal používateľ KPŠ plávanie
Utorok, 18 Jún 2019 07:38

Tropické dni 14. až 16. júna prežilo 238 plavcov na žilinskej Mestskej krytej plavárni na
Majstrovstvách Slovenska OPEN s medzinárodnou účasťou.

Vrcholného plaveckého podujatia sa zúčastnilo 41 klubov, z toho 34 bolo slovenských, po
jednom z Rakúska, Azerbajdžanu, Maďarska, USA a 3 kluby z Českej republiky.

Náš klub reprezentovalo 17 plavcov. Najväčším ťahadlom pre domácich fanúšikov bol Vladimír
Štefánik
,
ktorý v súčasnosti študuje a trénuje na Floride v USA. Očakávania domácich splnil na 100% a
všetkých svojich 5 individuálnych štartov premenil na tituly Majstra Slovenska, splnil tri „B“ limity
na Majstrovstvá sveta, ako prvý muž na Slovensku pokoril 50 sekundovú hranicu na 100m
voľný spôsob a tak zároveň prekonal svoj vlastný slovenský seniorský rekord v tejto disciplíne,
pričom splnil aj „B“ limit na OH 2020. štartoval aj v štyroch štafetách, kde dve mixové zvíťazili a
dve boli bronzové.

Darilo sa aj všestrannej športovkyni Zuzane Michaličkovej, ktorá s prehľadom zvíťazila na
50m voľný spôsob a splnila „B“ limit na Majstrovstvá sveta juniorov. Ďalšie dva tituly si vyplávala
ako členka mixových štafiet a na 100m motýlik prekvapila aj samú seba a v rámci MSR skončila
na peknom druhom mieste.

Dlhoročná úspešná plavkyňa a reprezentantka SR Laura Benková napriek dlhodobo nie
celkom optimálnemu zdravotnému stavu obhájila titul na svojej najsilnejšej disciplíne 200m
voľný spôsob a tak isto bola členkou obidvoch víťazných mixových štafiet.

Finále A si vyplával v troch disciplínach aj Daniel Michlík a na 400m polohové preteky prekonal
12 rokov starý klubový rekord. Bol členom jednej víťaznej a dvoch bronzových štafiet.
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Súťažného ducha po takmer polročnom výpadku z aktívneho tréningového procesu kvôli
študijnému pobytu v USA predviedol Juraj Topoľský, keď sa pokúšal prispieť svojim výkonom
v štafetách. Podarilo sa mu zaplávať časy na úrovni svojho osobného rekordu a dopomohol tak
výrazne k zisku 3 medailí.

Treba ešte spomenúť a pochváliť ďalších členov štafiet, Urbana Porubca a Romana Ftoreka,
ďalej juniorov, ktorí si vyplávali účasť v B finále a to
Tobias Kováč
,
Nela Manga
,
Nina Manga
,
Alica Seidlová
a aj „veterán“
Lukáš Smieško
.

Klub spolu získal, predovšetkým vďaka Vladovi Štefánikovi 9 zlatých a 3 bronzové medaily, čím
sa stal najúspešnejším klubom majstrovstiev. Poďakovanie patrí všetkým plavcom, ktorí nás
vzorne reprezentovali.

Prehľad výsledkov našich plavcov

Kompletné výsledky

Fotogaléria

2/2

