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PROTI FÍNOM
Na zverencov trénerov Ivana

Hiadlovského a Róberta Hupku

čakajú v Podgorici v H-skupine

traja súperi. Dnes nastúpia proti

Fínom, ktorí nahradili suspen-

dovaných Rusov, zajtra sa stret-

nú s domácou Čiernou Horou

a v nedeľu s Nórskom. Na ME

v Taliansku (17. až 25. septem-

bra) sa priamo kvalifikujú víťazi

siedmich skupín, tímy z druhých

priečok budú mať ešte šancu na

prelome júna a júla v 3. kole

kvalifikácie, v ktorom rozdajú

zvyšné štyri miestenky.

„Náš cieľ je postup. Trúfame

si kvalifikovať sa na majstrov-

stvá Európy priamo alebo do

ďalšieho  kola, to je náš prvoradý

cieľ,“ povedal tréner Ivan Hiad-

lovský. „Vieme, že na nás v Čier-

nej Hore nečaká ani jeden ľahký

zápas. Súúperov máme zmapova-

ných a vieme, čo môžeme od

nich očakávať. Fíni sú nepríjem-

né mužstvo, ktoré výbborne ovlá-

da loptu a je takticky veľmi dob-

re pripravené. Čiernohorci budú

z pohľadu somatotypov najjvyšší

a najmohutnejší tím na turnaji

a majú svoju kvalitu. Na Nóroch

vidieť, že sa volejbal posúva do--

predu aj u nich,“ dodal Ivan Hi-

adlovský. Z dvanástky hráčov si

v tejto sezóne v Niké extralige

zahrali desiati. Erik Gulák a Bra-

nislav Skasko pomohli Svidníku

prebojovať sa do semifinále play-

off.

RUMUNKÁM MAJÚ 

ČO VRACAŤ
V 2. kole kvalifikácie ME volej-

balistiek do 19 rokov odohrajú

deväť skupín, z ktorých víťazi po-

stúpia priamo na ME v severoma-

cedónskom Skopje (27. augusta

až 4. septembra). Osem najlep-

ších z druhých priečok bude ešte

bojovať v 3. kole (30. júna až 

2. júla) o zvyšné dve postupové

miesta. Naše reprezentantky na-

stúpia v C-skupine v Mioveni

dnes proti domácim Rumunkám

a v nedeľu sa stretnú s Dánskom.

„Vieme, proti komu hráme. S Ru-

munkami sme sa stretli už dva-

krát. V kvalifikácii ME sme s nimi

preehrali 1:3 a minulý rok v októb-

ri sme im podľahli na majstrov-

stvách sveta v Mexiku 2:3. To na-

značuuje našu zlepšenú výkonnosť

a odhodlanie toto družstvo zdo-

lať, urobíme pre to maximum.

V príprave smee odohrali dva zá-

pasy proti Češkám a dva proti 

Poľkám, ktoré nás kvalitne preve-

rili. Formu sme eššte tento týždeň

vyladili dvoma zápasmi proti

UKF Nitra. V Mioveni si chceme

vybojovať postup. Dánky uuvidíme

v akcii v sobotu proti Rumunsku,

takže budeme mať čas sa na ne

pripraviť. Dôležitý bude však

dnnešný prvý duel proti Rumun-

kám,“ povedal tréner Marek Ma-

ličký, ktorého asistentka je Nina

Babjaková. 

Družstvo zbieralo skúsenos-

ti vlani na spomínaných MS do 

18 rokov v Mexiku (obsadilo 

12. miesto, Rumunky skončili 

šieste), v júli ho čaká domáci

EYOF v Banskej Bystrici. Hráčky

účinkujú v Niké extralige či už

v drese Projektu RD SVF alebo

v ďalších kluboch. Boledovičová

a Štermenská hrali aj vo VKP Bra-

tislava, Jozeková za UKF Nitra,

Vassová a Kartíková za VK Nové

Mesto nad Váhom a Slivková za

Prešov. Kapitánka družstva Fričo-

vá a Hašková patria k stabilným

hráčkam majstrovskej Slávie EU.

Na začiatku bola korona. Lock-

down, ktorý zrušil všetky súťaže

a aj športovcov zavrel doma.

Uzamkol športoviská i strelnice.

Už v januári 2020, ešte predtým,

ako pandémia prepukla na Slo-

vensku, spustili v Anglicku stre-

leckú online ligu. Nasledovala

Skanaker liga, ktorej zakladateľ

je dnes 87-ročný stále aktívny

švédsky pištoliar Ragnar Skana-

ker. Legendárny štvornásobný

olympijský medailista štartoval

v rokoch 1972 až 1996 na sied-

mich OH za sebou. Organizátor

Pardini Slovakia online ligy Pe-

ter Mlynarčík, reprezentant

v rýchlopaľnej pištoli, sa nechal

inšpirovať. Dokonca do Skana-

ker ligy bol zapojený ako spolu-

organizátor pre východnú Euró-

pu.

„Myšlienka vznikla vtedy, keď

sme mali zakázané chodiť von,

nehovoriac o súťažení. Každý

strelec sii doma mohol streliť vý-

kon a terč poslať v elektronickej

podobe. Pochopiteľne, je to po-

stavené aj nna dôvere, výsledky sa

nedajú kontrolovať. Chytili sa to-

ho i Česi, vlani sme mali 166

účastníkov, v ttomto roku až 195

z dvanástich krajín,“ hovorí Pe-

ter Mlynarčík. Na základe zasla-

ných výsledkov sa strelci nomi-

novali na finálové podujatie

v Martine, na ktorom strieľali 

miešané dvojice puškárov a piš-

toliarov z viacerých krajín. „Je to

netradičný formát. Aj sme mali

obavy, ako to ľudiaa prijmú. Boli

však nadšení, navyše v rámci

streleckej komunity ide o zbližo-

vanie mladých so staršímii, puš-

károv s pištoliarmi,“ dodal. Naj-

lepší si prišli na hodnotné ceny,

víťazný pár získal pušku za 3000

a pištoľ za 1500 eur.  

● ● ●

Medzi najlepšími v štyroch ka-

tegóriach, z ktorých štyri dvojice

postúpili do súbojov o zlato, 

strieľal i aktuálne líder dvoch sve-

tových rebríčkov puškár Patrik

Jány. Celkovými víťazmi sa však

stali olympionik z Atlanty 1996

a Sydney 2000 59-ročný pištoliar

Ján Fabo a olympionička z Pe-

kingu 2008 a Londýna 2012 

37-ročná puškárka Daniela Dem-

jén Pešková. Obaja pôsobia vo

službách ŠCP Bratislava. Fabo,

ktorý je pištoliarsky tréner, si

puškársku reprezentantku vybral

do dvojice pred finálovým podu-

jatím spomedzi náhradníkov.

„Nestihla som začiatok súťaže,

bola som na operácii. Do online

ligy som sa tak pripojila až ne-

skkôr. Každé dva týždne som posi-

elala výsledky pretekov vo forme

pdf. Na základe nich sa robil reb-

ríček, nám profíkom z každého

výsledku ubrali päť bodov, aby

mali šancu aj ostatní. Viacerí ak-

téri doo Martina nemohli prísť.

Keď ma Jano zbadal, tak si ma

vybral do páru. Bola to veľmi

zaujímavá súťaž.. Puškári strie-

ľajú konštantné výsledky, o pora-

dí tak viac rozhodovali pištoliari,

ktorým na súťažžiach nerátajú  de-

satiny a teraz ich mali. Páčilo sa

mi, ako ma na začiatku finále,

keď sme boli štvvrtí zo štyroch,

burcoval a povzbudzoval. Nako-

niec sme to vyhrali,“ usmieva sa

Daniela. 

Obaja dvojnásobní účastníci

OH sa síce v olympijskej výprave

nestretli, ale poznajú sa z vrchol-

ných podujatí. Milo ju pobavilo

aj vyhlásenie víťazov, keď ich

predstavili ako zaslúžilú matku

a deda. „Teším sa aj hodnotnej

cenne, za tie roky som pušku vy-

hrala prvý raz. Na stupni víťazov

nám ich síce najskôr vtipne vy-

menilli, aby som si vyskúšala piš-

toľ, ale každý radšej zostaneme

pri svojej zbrani,“ dodala. 

● ● ●

Jána Faba korona a protipande-

mické opatrenia nezaskočili. Už

pred európskym šampionátom

v Prahe 2009, na ktorom si v pod-

zemí O2 arény spolu s Pavlom

Koppom a Jurajom Tužinským vy-

strieľali titul vzduchovkových maj-

strov Európy v družstvách, tréno-

val doma v Ladciach pri Ilave v ko-

tolni bytovky. Víťaz online časti bo-

joval ako lev aj v spoločnosti.

„Bolo to unikátne podujatie

s prispôsobenými pravidlami tak,

aby to bolo zaujímavé. Po kvalifi-

kačnoom site sme štyri najlepšie

dvojice vo finále strieľali už po-

dľa pravidiel ISSF. V súboji o zla-

to ssme nad puškárom Holkom,

ktorý strieľal s poľským pištolia-

rom Hanasom, viedli už 15:5, ale

dotiahli  sa na 15:13. Nakoniec

sme vyhrali 17:13,“ opisuje uni-

kátnu súťaž pištoliar, ktorý počas

svojej aktívnej kariéry v rokoch

1993 až 2016 štartoval na 22 eu-

rópskych šampionátoch. „Ná-

sledne som dva či tri roky nestrie-

ľal, ani pištoľľ som nevytiahol

z kufríka. Znova som začal v ro-

ku 2019, aby som motivoval svo-

jich zverencov na trééningu. Pre

mňa je odmena, keď som dec-

kám príkladom. Toto by ich moh-

lo nakopnúť, aby verili tomu,, čo

im vštepujem, že to naozaj v pra-

xi funguje,“ zdôveril sa Ján Fabo. 

Pripravil PAVOL KUBIŠ

Vo volejbalovej kvalifikácii ME 2022 mužov do 20 a žien do 19 rokov v akcii aj naše reprezentačné tímy

V Martine vyvrcholila strelecká online liga unikátnymi súbojmi miešaných dvojíc puškárov a pištoliarov

Obaja myslia
na postup 
zo skupiny
Minulú stredu odohrali posledný zápas semifinálovej série Niké

extraligy volejbalistiek a už dnes na nich čaká úvodný duel kvalifi-

kácie ME žien do 19 rokov v rumunskom Mioveni. Pred rovnakou

výzvou stoja aj volejbalisti do 20 rokov v čiernohorskej Podgorici.

Tieto pre naše tímy dôležité kvalifikačné turnaje posunuli i začia-

tok súbojov o extraligové medaily až na 16. apríla.

Kapitánka našich mladých volejbalistiek Alexandra Fričová v súboji s blokmi Rumuniek. Vlani na MS v Mexiku s nimi v osemfinále 
viedli Slovenky 2:1, ale prehrali 2:3. FOTO FIVB

Zlatá symbióza olympionikov
Neľakajte sa! Aj keď vo svetovom streleckom športe sa v poslednom čase pri úpravách disciplín a mode-

loch súťaží dejú viaceré divoké zmeny, súboje miešaných tímov puškárov a pištoliarov, ktorými vyvrcholi-

la minulú sobotu v Martine Pardini Slovakia online liga, bolo skôr z iného súdka. V každom prípade ide

o svetový unikát, súčasťou druhého ročníka boli i viacerí súčasní či bývalí reprezentanti a olympionici.

Víťazná dvojica netradičnej súťaže Daniela Demjén Pešková a Ján Fabo.
FOTO ARCHÍV (jf)

Vo finále online ligy strieľali spolu puškári a pištoliari. FOTO ARCHÍV (jf)

● NAHRÁVAČI: Patrik Kudra
(Prievidza), Ľuboš Skasko (Svid-
ník). SMEČIARI: Adrián Petruf
(Svidník/ŠŠ Trenčín), Branislav
Skasko (Svidník), Matej Turčáni
(Púchov), Martin Rendla (Banská
Bystrica/Trenčín). BLOKÁRI:
Branislav Hanúsek (Nitra), Sa-
muel Kudla (Trenčín), Róbert Pijá-
ček (Prešov/Trenčín), Tomáš Ba-
dáň (Prievidza/Trenčín). UNIVER-
ZÁLNY HRÁČ: Erik Gulák (Svid-
ník). LIBERO: Šimon Pati-Nagy
(Komárno).

PROGRAM SLOVÁKOV V H-SKUPINE

● DNES: Fínsko (16.00),
SOBOTA: Čierna Hora (19.00),
NEDEĽA: Nórsko (16.00). 

NOMINÁCIA SLOVÁKOV

● NAHRÁVAČKY: Lívia Vasso-
vá (VK Nové Mesto nad Váhom),
Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova
Bratislava). SMEČIARKY: Ale-
xandra Fričová (Slávia EU Brati-
slava), Deana Valentová, Klára
Jozeková (obe COP Nitra). BLO-
KÁRKY: Nina Boledovičová (ŠŠK
Bilíkova), Kristína Kartíková (COP
Nitra), Kamila Slivková (COP Nit-
ra). UNIVERZÁLNE HRÁČKY:
Radka Hašková (Slávia EU Brati-
slava), Marína Siládiová.
LIBERKY: Natália Miková, Zuza-
na Justhová (všetky COP Nitra).

PROGRAM SLOVENIEK V C-SKUPINE

● DNES: Rumunsko (18.00),
NEDEĽA: Dánsko (18.00). 

NOMINÁCIA SLOVENIEK


