Ďalší fantastický úspech Vladimíra Štefánika!
Napísal používateľ KPŠ plávanie
Nedeľa, 20 December 2015 13:27

17 ročný odchovanec žilinského Klubu plaveckých športov Nereus Žilina Vladimír Štefánik
(narodený 1998) dosiahol počas uplynulého víkendu na Majstrovstvách SR v plávaní juniorov a
seniorov (Čilistov, 18. – 20.12.2015) ďalší vynikajúci výsledok, keď v sobotnom finále svojej
najsilnejšej disciplíny 100 m kraul dohmatol vo fantastickom národnom juniorskom a súčasne
seniorskom rekorde 0:48,00.

Dosiahnutý čas ho posunul v tejto disciplíne na prvé miesto súčasných európskych juniorských
tabuliek! Plávanie spolu s atletikou patrí vo svete medzi najpopulárnejšie a najmasovejšie
športy s obrovskou členskou základňou, čo ešte zvýrazňuje vynímočnosť dosiahnutého
výsledku. Vladovi sa darilo aj v ďalších disciplínach. V piatok počas prvého súťažného dňa
zvíťazil v disciplíne 50m kraul pričom dva krát prekonal slovenský juniorský rekord (najprv v
doobedňajších rozplavbách a potom aj vo večernom finále 0:22,15) a v disciplíne 50m motýlik
skončil celkovo druhý, pričom aj tu vytvoril v rozplavbách slovenský juniorský rekord 0:24,31.

„Z Vladových úspechov sa veľmi tešíme, sme plní emócií a sme na neho veľmi pyšní. Jeho
súčasné výsledky, ktoré dosahuje napriek svojmu juniorskom veku, sú kombináciou jeho
talentu, dlhoročnej poctivej prípravy, spolupráce s jeho osobným trénerom Jurajom Skopalom,
podpory rodiny a podmienok, ktoré sa mu snažíme v Nereuse vytvoriť“, povedal nám prezident
KPŠ Nereus Žilina Peter Fiabáne.

Videozáznam z disciplíny 100 m kraul si môžete pozrieť tu .
KPŠ Nereus Žilina na Majstrovstvách SR juniorov a seniorov reprezentovalo 30 dievčat a
chlapcov pod vedením trénerov Edity Pavlíkovej, Juraja Skopala a Mariána Hrabovského.
O súčasnej kvalite žilinského plávania svedčia výsledky aj ďalších plavcov Klubu plaveckých
športov Nereus Žilina:
Laura Benková (2000) - 2. miesto v kategórii juniorov v disciplíne 50 m znak, 3. miesto 100 m
kraul, 9. miesto 50 m kraul
Pavlíková Romana (1993) - 3 miestov kategórii seniorov v disciplíne 50 m znak
Kristína Timková (1999) - 9. miesto 50 m motýlik
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Dávid Bartáky (1999) - 3. miesto juniorov v disiplíne 50 m motýlik, 7. miesto 200 m motýlik
Marušáková Emma (2003) - 9. miesto 200 m motýlik
Štafety 4 x 50m ženy (Dobroňová, Marušáková, Pavlíková, Benková) - 3. miesto
Štafety 4 x 50 m kraul mix (Smieško, Pavlíková, Benková, Štefánik) - 3. miesto
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