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Mesto Banja Luka bolo hostiteľom 427 pretekárov zo 48 klubov z Talianska, Grécka, Chorvátska,
Maďarska, Ruska, Srbska, Holandska, Francúzska, Estónska, Slovinska, Macedónska, Bosny a
Hercegoviny, Rumunska a Slovenska na medzinárodnom mítingu zaradeného do európskeho kalendára
LEN „ BANJA LUKA OPEN 2010“.

V olympijskom 10 dráhovom 50-metrovom bazéne sa súťažilo v štyroch vekových kategóriách. Ozdobou
podujatia boli mnohí svetoví plavci, účastníci olympiád, Majstrovstiev sveta či Majstrovstiev Európy ako
napríklad: Milorad Čavič (Srbsko) – Majster sveta a Európy, svetový a európsky rekordér, Evgeny
Korotyshkin (Rusko) – Majster sveta a Európy, svetový rekordér, Peter Mankoč (Slovinsko) – 3 násobný
Majster sveta a 10 násobný Majster Európy, Naďa Higl (Srbsko) – Majsterka sveta, Joeri Verlinden
(Holandsko), Triin Aljand (Estónsko), Emil Tahirovič, Čaba Siladi, Miroslava Najdanovski (všetci
Srbsko), Diane Bui Duyet (Francúzsko), Romanos Alafantis (Grécko), Mattia Nalesso (Taliansko) …

Banskobystrické plávanie reprezentovala na tomto podujatí šestica mladých plavcov z Plaveckého oddielu
KTV UMB Banská Bystrica, ktorá si počínala veľmi úspešne a získala celkove 8 medailí z toho: 2 zlaté, 2
strieborné a 4 bronzové medaile.

V kategórii mladších žiakov dva razy na najvyšší stupienok vystúpila Katarína Aneštíková (hosťovanie z
PK Flipper Brezno) v disciplínach 50 m a 100 m znak. Na 200 m znak si vyplávala striebornú medailu.V
ďalších disciplínach získala ešte 2 tzv. „zemiakové medaile“ za 4. miesta a 5.miesto. Michaela
Medveďová si vyplávala striebornú medailu na 50 m znak a dve bronzové priečky jej patrili na 100 m
znak a 400 m polohové preteky. Okrem toho skončila ešte 2 razy hneď za stupňami víťazov na
nepopulárnom 4. mieste a 7. mieste. Michaela Beracková si vybojovala tri 6 miesta, ako aj 9. a 11. miesto.

V kategórii starších žiakov na medailové pódium vystúpil Andrej Brozman,
ktorý získal bronzovú medailu na 200 m polohové preteky, tri razy obsadil 5. miesto a jedno 8. miesto.
Patrik Banský skončil na 200 m prsia hneď za stupňami víťazov na 4. mieste. Aj jeho ďalšie umiestnenia
na 6., 7., 11., 13. a 17. mieste možno považovať za úspešné. Martin Markovič si vyplával v kategórii
juniorov bronzovú medailu na 200 m prsia a týmto výkonom zároveň aj účasť v 10-člennom finále spolu
so seniormi, čo znamenalo veľkú motiváciu do ďalšej „práce“, ako aj prestíž na medzinárodnom fóre.
Okrem toho skončil ešte na 5., 6., dva razy na 7., 8. a 10 mieste.

Na fotke plavci UMB Banská Bystrica na pretekoch v Banja Luke. Horný rad zľava: Martin Markovič,
Andrej Brozman, Patrik Banský, spodný rad: Michaela Beracková, Michaela Medveďová, Katarína
Aneštíková.

Plavci UMB priviezli 8 medailí z Bosny a Hercegoviny « Bystricoviny.s... http://www.bystricoviny.sk/sport/plavci-umb-priviezli-8-medaili-z-bos...

1 z 2 7.6.2010 18:06



Zdroj: KTV UMB - Milan Záborský

Tag:KTV UMB Banská Bystrica
Readability — An Arc90 Laboratory Experiment — http://lab.arc90.com/experiments/readabilityFollow us on Twitter »
Follow us on Twitter »

Plavci UMB priviezli 8 medailí z Bosny a Hercegoviny « Bystricoviny.s... http://www.bystricoviny.sk/sport/plavci-umb-priviezli-8-medaili-z-bos...

2 z 2 7.6.2010 18:06


