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Európsky vzpieračský šampión do 23 rokov MATEJ KOVÁČ štartuje cez víkend na Prezidentskom pohári v Groznom

Čečensko? Nemám dôvod báť sa!
Európsky vzpieračský šampión do 23 rokov v kategórii
do 105 kíl Matej Kováč ide bojovať do Čečenska. Nie však
v konflikte medzi armádou miestneho autoritárskeho vládcu
Ramzana Kadyrova s čečenskými separatistami, ale
o šancu dvíhať na budúcoročných olympijských hrách
v Riu de Janeiro. Na Prezidentskom pohári v Groznom
rozdelia najlepším dovedna 50-tisíc dolárov.
Slovenskí vzpierači v celosvetovej kvalifikácii už definitívne prišli o šancu získať
tri miestenky do Ria. Na hry
sa preto pozrie nanajvýš jeden. Aj to iba v prípade, že
naša reprezentácia skončí na
aprílových ME v nórskom
Förde v najlepšej sedmičke
spomedzi nekvalifikovaných
krajín.
Druhá možnosť získať
olympijskú miestenku je
umiestniť sa v individuálnom
kvalifikačnom renkingu do
15. miesta v niektorej z hmotnostných kategórií. Práve toto je cesta, ktorou sa chce do
Ria „prebiť“ Matej Kováč. Víkendový Prezidentský pohár
v čečenskej metropole Groznyj je jedno z mála podujatí,
z ktorého sa výsledky započítavajú do olympijského kvalifikačného renkingu.
„Ak sa chcem posunúť
v rebríčku na posledné po stupové miesto, musel by
som v G r o z n o m n a d v í h a ť
v dvojboji aspoň 386 kíl,“
vraví Matej Kováč, s dvojbojom 377 kg z lanských MS
v Almaty aktuálne 20.
v olympijskom kvalifikačnom rebríčku IWF. „Presne
386 kíl je aj môj osobný re -

kord z o k t ó b r o v ý c h M E d o
23 rokov v Klajpede. Žiaľ,
tento šampionát sa do ren kingu nepočítal.“
Dvadsaťtriročný Lukáčov
zverenec v banskobystrickej
Dukle nie je veľký optimista,
že „zlatý“ klajpedský dvojboj
zopakuje aj v Groznom. Urobí však všetko pre to, aby sa
k nemu čo najviac priblížil.
„Od ME do 23 rokov, ktoré boli moje hlavné podujatie
v sezóne, som trénoval tak,
aby moja výkonnostná krivka
príliš nespadla. Udržať sa
v maximálnej forme dva mesiace po vrchole je extrémne
náročné. Navyše, v posled nom čase ma trápili zdravotné problémy. Boleli ma ramená a zápasil som aj s menšou
chrípkou, čo mi dosť skom -

Matej Kováč pri úspešnom pokuse o osobný rekord 216 kg v nadhode.
plikovalo prípravu,“ vysvetľuje Matej Kováč. „Súperov
v Groznom nepoznám, preto
ani len netuším, na aké umiestenie si môžem trúfať. Sú stredím sa najmä na svoj výkon. Poznám však svoje telo
veľmi dobre a viem, že na

ÚSPECHY MATEJA KOVÁČA
● 1. v dvojboji na ME 2015 do 23 rokov v Klajpede
(1. v nadhode a 2. v trhu)
● 3. v dvojboji na ME 2014 do 23 rokov v Limassole
(4. v trhu aj nadhode),
● 3. v trhu na ME 2013 do 23 rokov v Tallinne
(4. v dvojboji)
● 8. v dvojboji na Svetovej univerziáde 2013 v Kazani
● 9. v dvojboji na ME 2013 v Tirane
● 14. v dvojboji na MS 2014 v Almaty

Prezidentskom pohári to ešte
asi na olympijskú miestenku
nebude. Bodaj by som sa
však teraz mýlil.“
V Groznom budú ženy cez
víkend súťažiť v dvoch hmotnostných kategóriách (do 75
a nad 75 kg), muži v troch
(do 94 a 105 kg, nad 105 kg).
Prví traja v každej kategórii
zinkasujú 5000, 3000 a 2000
dolárov, za svetový rekord
v dvojboji je špeciálny bonus
6000, v trhu a nadhode po
3000 dolárov.
Kováč necestuje dnes do
Čečenska sám. V superťažkej
kategórii nad 105 kíl bude
v Groznom, kde kedysi
v miestnom futbalovom klube Terek hral náš exrepre-
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zentant Radoslav Zabavník,
dvíhať i Ondrej Kružel.
Oboch našich silákov bude
sprevádzať šéftréner reprezentácie Rudolf Lukáč.
„Z Čečenska nemám
strach, Rusi vedeli vždy pri praviť špičkovú súťaž – aj
z pohľadu bezpečnosti. Po
posledných udalostiach v Paríži som si však radšej nič
o tomto regióne nezisťoval,
aby som svoju myseľ zbytoč ne nezaťažoval negatívnymi
v p l y v m i . V e r í m , ž e v Groz nom zažijem opäť preteky na
vysokej úrovni, na akú som
si už v Rusku zvykol,“ nádejal sa európsky šampión do
23 rokov Matej Kováč.
GABRIEL BOGDÁNYI

Bulhari boj o Rio nevzdávajú, odvolali sa na CAS
Hoci Bulharsko si v celosvetovej olympijskej kvalifikácii vybojovalo dovedna 5
miesteniek (2 pre ženy a 3
pre mužov), v Riu bude chýbať. Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) totiž potrestala krajinu vylúčením
z OH 2016 za marcovú kauzu, v ktorej 11 elitných bulharských pretekárov prichytili pri dopingu.
Vo vzorkách Nadeždy Tuy
Nguenovej, Maje Ivanovovej, Milky Manevovej, Asena
Muradova, Ferdiho Nazifa,
Vladimira Urumova, Stojana

Eneva, Dejana Minčeva,
majstrov Európy Demira Demireva, Ivana Markova
a Ivajla Fileva objavili anabolický steroid stanozolol.
Bulhari sa s tvrdým trestom
nechcú zmieriť a už sa odvolali na Športový arbitrážny
súd v Lausanne.
V celosvetovej kvalifikácii
na OH 2016 v Riu, do ktorej
sa počítali výsledky z MS
2014 a 2015, rozdelila IWF
pre najlepších 24 krajín v kategórii mužov 108 miesteniek a pre 21 krajín u žien
67 miesteniek.

Na OH 2016 v Riu bude
súťažiť dovedna 260 vzpieračov, 156 mužov a 104 žien.
Ďalšie miestenky sa budú
rozdeľovať na kontinentálnych šampionátoch (u mužov 31, u žien 24), podľa postavenia v individuálnom
olympijskom kvalifikačnom
renkingu sa rozdelí mužom
8 a ženám 7 miesteniek, domáca Brazíliana má nárok
na 3 miesta v mužských a 2
v ženských súťažiach a 10
miest (6 mužských a 4 ženské) rozdelí tripartitná komi(gb)
sia.

SVETOVÁ KVALIFIKÁCIA NA OH 2016
● MUŽI (bodovalo 58 krajín) – 6 miesteniek: Rusko 292
bodov, Kazachstan 273, KĽDR 261, Bielorusko 248, Čína 246,
Egypt 203, 5 miesteniek: Indonézia 193, Arménsko 184, Kolumbia 178, Uzbekistan 178, Moldavsko 175, Irán 173, 4 miestenky: Thajsko 154, Poľsko 146, Nemecko 141, Azerbajdžan
137, Ukrajina 126, Kórejská rep. 121, 3 miestenky: Francúzsko 107, Vietnam 96, Gruzínsko 95, Rumunsko 93, Španielsko
87, Taiwan 85,... už bez miestenky 45. SLOVENSKO 20.
● ŽENY (bodovalo 58 krajín) – 4 miestenky: Čína 221
bodov, Rusko 201, KĽDR 186, Kazachstan 183, Thajsko 180,
Taiwan 176, Kolumbia 157, Bielorusko 147, Japonsko 134,
3 miestenky: Ukrajina 133, Kórejská rep. 129, Egypt 112,
Venezuela 112, USA 109, Mexiko 98, Turecko 94, 2 miestenky: Dominikánska rep. 90, Ekvádor 90, Arménsko 84,
Indonézia 82, Rumunsko 80.

