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VZPIERANIE, GYMNASTIKA

Slovenskí vzpierači si na ME vo Förde vybojovali miestenku na OH 2016, ale kritériá na jej získanie zatiaľ neexistujú

V boji o Rio zabrali najmä amatéri
Rudolf Lukáč štartoval vo vzpieračských súťažiach na olympijských hrách dvakrát – v Atlante 1996 a v Aténach 2004. Minulý týždeň v pozícii kouča reprezentácie na ME v nórskom
Förde ukul taktiku, vďaka ktorej slovenské mužské vzpieranie
nebude chýbať na olympiáde v Riu de Janeiro 2016.
Pavol Svrček
Nemal to však jednoduché.
Tesne pred šampionátom pre
zranenia vypadli z tímu dve
najväčšie opory – Richard
Tkáč a Matej Kováč. Ani tento tvrdý úder však nezlomili
jeho vieru, že cieľ (miestenku
na hry v Riu) okyptené družstvo vo Förde splní.
„S kolegom Pištom Kor pom sme pred ME spravili
analýzu. Vedeli sme, že aj po
Rišovom a Maťovom výpadku
existuje šanca na miestenku,
no uvedomoval som si rôzne
úskalia tímovej kvalifikácie
v individuálnom športe – napríklad nie každý vie podriadiť svoje osobné záujmy po trebám kolektívu. Vnímal
som i fakt, že absencia lídrov
môže negatívne ovplyvniť výkony ostatných. Našťastie, vytvorili sme dobrú partiu a cieľ
sme splnili.“
Tréner Lukáč zažíval najťažšie chvíle pri nadhodových
tretích pokusoch Samka (do
85 kg) a Tatarčíka (do 105 kg).

Ak by čo i len jeden z nich neuspel, Slovensko by prišlo
o body v olympijskej kvalifikácii a definitívne aj o Rio.
„Ísť na tretí pokus po
d v o c h n e ú s p e š n ý c h s vedo mím, že ak neuspejem, doplatí na to celý tím, je psychicky
najzložitejšia situácia, aká sa
môže vo vzpieraní vyskytnúť.
Vyvrátený lakeť, štvorfázové
tréningy či úprava hmotnosti
o osem kíl sú oproti nej nič.
Vtedy si aj tvrdí chlapi poplačú. Karol a Rado však všetko
zvládli, patrí im obrovská vďaka. Prečo sa však situácia vyhrotila až do krajnosti, to je
už iná téma.“
Najlepšie umiestenie vo
Förde získal Michal Palkovič,
bol 11. do 56 kg. Najviac bodov pre tím (21) zasa vybojoval Pavol Svrček. Paradoxne,
pre oboch je vzpieranie už len
voľnočasové hobby.
„Obaja sú amatéri, obeto vali čas i rodinu cieľu, ktorý
sa ich v podstate ani nemusel
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týkať. Šanca, že miestenka pripadne práve jednému z nich,
bola minimálna. Mišo aj Paľo
sa však pripravili zodpovedne,
predviedli profesionálny vý kon. Myslím si, že zväz by sa
im za to mal patrične odvďa-

čiť,“ pripomína Rudolf Lukáč.
Cieľ je splnený, slovenské
vzpieranie nebude v Riu chýbať. Komu však pripadne
miestenka? Podľa akých pravidiel sa o tom rozhodne? Uskutoční sa nejaká nominačná

SLOVÁCI VO FÖRDE
MICHAL PALKOVIČ
PAVOL SVRČEK
KAROL SAMKO
LUKÁŠ KOŽIENKA
RADOSLAV TATARČÍK
ONDREJ KRUŽEL

11. do 56 kg
19. do 77 kg
18. do 85 kg
18. do 105 kg
20. do 105 kg
16. nad 105 kg

20 bodov
21 bodov
19 bodov
19 bodov
17 bodov
17 bodov

súťaž? Kde, kedy? Veľa otázok, no žiadna konkrétna odpoveď.
Rudolf Lukáč: „V januári
som vyzýval výkonný výbor,
aby stanovil presné pravidlá.
Bolo by to prospešné najmä
pre chalanov. Žiaľ, ostalo len
pri mojej výzve.“
A tak sa zatiaľ musíme
uspokojiť s vyhlásením podpredsedu SZV Štefana Korpu,
že do Ria pôjde určite momentálne najlepší...
GABRIEL BOGDÁNYI

Zvalo dostal na hry Piaseckého i Mokošovú
Druhá časť kvalifikácie gymnastiek na olympiádu v Riu bola
v nedeľu ešte len v polovici, no 19-ročná študentka FTVŠ UK
v Bratislave Barbora Mokošová už mohla oslavovať.
Za štvorboj dostala 52,532
bodu a už v tej chvíli vedela,
že zdolala dostatočný počet súperiek, aby si zabezpečila postup na olympijské hry. V záverečnom účtovaní za ňou
skončili gymnastky zo 16 krajín, pričom na istotu miestenky jej stačilo predstihnúť päť.
Mokošová začala výborne:
preskok 14,066 bodu, bradlá
13,566. Lepší vstup do bitky
o Rio si nemohla želať. „Ešte
som nejasal, gymnastika je
zradná. Občas vám strhnú body aj za to, že sa na rozhodcu
škaredo pozriete... Postupom
som si bol istý až vtedy, keď
’Bára’ dokončila záverečné
prostné,“ priznal kouč Martin
Zvalo, ktorý Mokošovej prípravu prevzal vlani po Nadežde Miklóšovej: „Aj ona má na

postupe na olympiádu obrovskú zásluhu.“
Po úspešnom začiatku však
nasledoval Mokošovej pád
z kladiny a „len“ 12,400 bodu.
„Cvičila super – až na to, že
pri flik salte spadla. Pri ťaž kých prvkoch sa to občas stáva,“ poznamenal tréner.
Napriek zaváhaniu to pred
záverečnými prostnými vyzeralo nádejne: „Vedel som, že
na miestenku bude stačiť aj 51
bodov a ’ B á r a ’ u ž m a l a n a
konte vyše 40. Povedal som jej
– zacvič, čo vieš, nerob nič iné
a usmievaj sa na rozhodkyne.
Vzala si rady k srdcu a dostala
solídnych 12,500 bodu. Bolo
jasné, že v auguste sa do Ria
vráti. Za štrnásť rokov tvrdej
driny si to zaslúžila.“
Mokošová v nedeľu v naj-

Barbora Mokošová a tréner Martin Zvalo mali v nedeľu dôvod na úsmev.
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dôležitejších pretekoch jej doterajšej kariéry perfektne
zvládla i obrovský tlak.
„V príprave zacvičila tri výborné viacbo je a od toho sa
odvíjala aj jej sebadôvera, ktorá bola rozhodne väčšia ako
vlani na jeseň v prvej časti
k v a l i f i k á c i e n a M S v Glasgo we,“ zdôraznil Martin Zvalo.
Ako prvý tréner v ére samostatnosti dostal na olympiádu
muža aj ženu. Do Londýna
2012 Piaseckého, teraz do Ria
Mokošovú. Čo bolo ťažšie?
„Predovšetkým to bolo iné.
Samo v tom čase už patril do
svetovej špičky a mal za sebou
aj finálovú účasť na bradlách
na MS 2010. V jeho prípade
bol tlak i zodpovednosť ešte
väčšie. Pre ’Báru’ bol úspech
už postup do druhej časti kval i f i k á c i e , m i e s t e n k a v nej je
malé víťazstvo, no a na olympiáde sa ešte pokúsime pre kvapiť.“
(gb)

