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Ková čová brala zlato 
 

Plavci UMB Banská Bystrica priviezli z maďarského Šalgotarjánu dvadsať štyri medailí. 
V maďarskom Šalgotarjáne sa na medzinárodných pretekoch predstavilo aj 17 plavcov z UMB B. Bystrica. Celkove si priviezli 9 zlatých, 9 strieborných a 6 bronzových medailí. 
V kategórii juniorov zvíťazil Jakub Kontúr na 100 m motýlik, striebro získal na 100 m prsia a kolekciu kovov si doplnil bronzom na 100 m voľný sp. Martin Markovič potešil 
výrazným zlepšením osobných výkonov a ziskom striebra na 100 m znak. 
V kategórii starších žiačok Ingrid Kováčová nenašla premožiteľku a zvíťazila vo všetkých disciplínach, v ktorých sa postavila na štart v najlepších osobných výkonoch: na 100 m 
vs, 100 m znak a 100 m motýlik. Okrem toho bola organizátormi vyhlásená ako najúspešnejšia pretekárka celého podujatia. Annamária Košinová si zlato vyplávala na 200 m 
pol. pr. a dva razy sa postavila na strieborný stupienok na 100 m znak a 100 m vs. 
Medzi staršími žiakmi Martin Perešíni zvíťazil na 200 m pp a 100 m prsia, striebro pridal na 100 m vs. Jakub Villant skončil druhý na 100 m motýlik a tretí na 200 m pp. 
Kategória mladších žiakov priniesla zlato Marekovi Máčadimu na 100 m znak a bronz na 100 m vs. Daniel Očenáš na 100 m prsia získal striebro. Medzi mladšími žiačkami 
získala Adriana Fedorová bronzové medaily na 100 m znak a 200 m pp. 
V kategórii najmladších žiačok získala zlato Michaela Medveďová na 100 m prsia a bronz na 100 m prsia. 
Medailovú bilanciu zavŕšili štafety dievčat na 4x50 m pp v zostave Annamária Košinová, Adriana Fedorová, Ingrid Kováčová, Kristína Spišiaková, a chlapcov v zostave Martin 
Markovič, Martin Perešíni, Jakub Kontúr, Jakub Villant ziskom strieborných medailí. Okrem medailistov svojimi zlepšeniami najlepších osobných výkonov potešili Kristína 
Spišiaková, Viktória Šuleková, Barbora Kremserová, Patrik Banský, Michal Hazucha, Alexandra Škvarková a Dorota Šufliarska. 
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