
SLOVO K PODUJATIU

V meste pod Urpínom máme záujem pravidelne organizovať významné medzinárodné plavecké podujatie 
(určené aj pre talentovanú mládež), ktoré by prezentovalo nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú 
republiku. Toto podujatie by malo byť dobrou príležitosťou konfrontácie slovenského plávania so zahraničím.

Banskobystrický pohár je jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku. Cieľom je predstavovať 
na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom 
pre širokú verejnosť.

Z pôvodnej súťaže plaveckého mítingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazénu 
na Štiavničkách a obrovskej snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V histórii pretekov sme 
evidovali prihlášky pretekárov už z 31 krajín.

V prechchádzajúcich ročníkoch sme v Banskej Bystrici privítali takú elitnú plaveckú spoločnosť, aká sa v slovenských 
bazénoch ešte nestretla. Privítali sme troch olympijských víťazov, najrýchlejšiu ženu planéty, majstrov sveta a Európy 
ako aj viacerých ďalších medailistov zo svetových a európskych šampionátov, ale aj slovenskú špičku tohto športu. 
Plavci predviedli famózne výkony, bojovalo sa o účasť na Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, svetovú Univerziádu, 
Majstrovstvá Európy - úspešne. Videli sme prekonania rekordov podujatia, ale aj slovenských rekordov. V tomto 
trende by sme chceli pokračovať aj počas tohto, v poradí 13. ročníka. Latka je postavená mimoriadne vysoko...

Tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutoční v termíne 28. - 29. marca 2020, bude mať výnimočnú atmosféru 
v tom, že Medzinárodná svetová plavecká federácia schválila naše podujatie ako kvalifikačné pre účasť 
na Olympijské hry 2020 v Tokiu (Japonsko). Okrem toho bude možné plniť na tomto podujatí limity aj 
na Majstrovstvá Európy dospelých 2020 v Budapešti (Maďarsko) a Majstrovstvá Európy juniorov 2020 v 
Aberdeene (Škótsko).

Banskobystrický plavecký míting dokazuje svoju životaschopnosť. Svetové a európske hviezdy, ktoré okrem 
médií prilákali na tribúnu vynovenej plavárne aj množstvo divákov, ponúkajú špičkové výkony, skvelú atmosféru 
a už aj miesto medzi poprednými podujatiami európskeho formátu. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť 
priamy prenos z podujatia prostredníctvom regionálnych televízií a internetového portálu (ďalšie možnosti sú 
ešte v rokovaní). Podujatie tak dostáva úplne iný rozmer.

Na uvedenom podujatí bude prezentácia Európskeho olympijského festivalu mládeže 
2021, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici. Príďte si otestovať dejisko (bazén) EYOF 2021 
– už teraz ste srdečne vítaní.
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