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Víťazstvá plavkyne Ko šinovej v Rakúsku  

V 25-metrovom bazéne sa predstavila aj trojica pretekárov z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica. V silnej konkurencii sa súťažilo v šiestich vekových 
kategóriách. 
Banskobystrické plávanie znovu zanechalo v zahraničí dobrý dojem, čo potvrdili plavci ziskom 2 zlatých, 1 striebornej a 1 bronzovej medaile ako aj ďalšími 
solídnymi umiestneniami. 
V kategórii 12 - ročných žiačok si najlepšie počínala Annamária Košinová, ktorá vo všetkých štartoch opravovala osobné maximá. Na najvyšší stupienok sa 
postavila hneď 2 razy a to v disciplínach 200 m a 400 m voľný spôsob a získala tak 2 cenné zlaté medaile. Okrem víťazstiev získala ešte striebornú medailu na 
100 m voľný spôsob a zbierku si skompletizovala ziskom bronzovej medaile v disciplíne 200 m polohové preteky. Aj jej ďalšie dve 4. miesta (tesne za stupňami 
víťazov) boli veľmi dobré. 
Katarína Števčinová v kategórii mladších junioriek skončila hneď za stupňami víťazov, keď v disciplíne 100 m voľný spôsob obsadila nepopulárnu štvrtú priečku a 
na 400m voľný spôsob skončila na 5. mieste. Taktiež aj ďalšie umiestnenia na 7., 8. a 13.mieste sú veľmi dobrým výsledkom v silnej konkurencii. 
V kategórii starších žiakov si vo svojom prvom „vážnejšom zahraničnom štarte“ veľmi dobre počínal Martin Markovič, ktorý výraznými zlepšeniami svojich 
najlepších osobných výkonov obsadil veľmi solídne 7. a 8. miesto. Aj jeho ďalšie umiestnenia v prvej dvadsiatke sú prísľubom do budúcnosti. 
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Kontextové odkazy ETARGET Chcete pridať Váš odkaz medzi kontextové odkazy ETARGET? 

Exkluzívne bazény 
Špecializovaný predajca masážnych 
bazénov na Slovensku a v Čechách! 
 
Hľadáte Bazén ? 
Špecialista na Bazén. Nízke ceny, 
doprava zdarma, výhodné splátky! 
 
Bazény Desjoyaux s.r.o. 
Výhradný distribútor bazénov Desjoyaux. 
Vysoká kvalita, jednotka v Európe! 
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