
Vyhodnotenie MEJ-15-17 v Poľsku ,Raszyn. 

Majstrovstiev  Európy sa zúčastnili nasledovní pretekári-ky s nasledovnými výsledkami: 

Vladimír Macura /KNK/ obsadil v U17 v HK nad 102 kg v dvojboji 1. miesto výkonom 

325 kg, v trhu 1. miesto výkonom 148 kg a 2. miesto v nadhode výkonom 177 kg. 

Šimon Strapec /LIK/ obsadil v U17 v HK do 102 kg tri krát 4. miesto. V dvojboji výkon 

254 kg, v trhu 111 kg a v nadhode 143 kg. 

Laura Svrčková /KTN/ v U17 v HK do 76 kg obsadila 9. miesto v dvojboji výkonom 170 

kg, v trhu 9. miesto výkonom 73 kg a 8. miesto v nadhode výkonom 97 kg. 

Natália Viktorínová /KTN/ v U17 v HK do 71 kg obsadila 5. miesto v dvojboji výkonom 

162 kg, v trhu 6. miesto výkonom 70 kg a 5. miesto v nadhode výkonom 92 kg. 

Filip Horvát /DRU/ obsadil v U15 v HK do 96 kg v dvojboji 3. miesto výkonom 220 kg, 

v trhu 4. miesto výkonom 100 kg a 3. miesto v nadhode výkonom 120 kg !!! 

Roman Benka /WDK/ obsadil v U17 v HK do 89 kg tri krát 12. miesto. V dvojboji výkon 

219 kg, v trhu 99 kg a v nadhode 120 kg. 

Arthur Žubor /ABA/ obsadil v U17 v HK do 81 kg v dvojboji 8. miesto výkonom 230 kg, 

v trhu 12. miesto výkonom 100 kg a 8. miesto v nadhode výkonom 130 kg. 

Filip Pagáčik /WDK/ obsadil v U17 v HK do 81 kg v dvojboji 11. miesto výkonom 225 

kg, v trhu 11. miesto výkonom 100 kg a 12. miesto v nadhode výkonom 125 kg. 

Ráchel Závacká /MKE/ obsadila v U15 v HK do 55 kg tri krát 6. miesto. V dvojboji výkon 

134 kg, v trhu 60 kg a v nadhode 74 kg. Počas súťaže vytvorila 5 rekordov SR. 

Pretekári sa snažili vydať zo seba svoje maximá, dokonca si vytvorili osobné výkony a aj 

slovenské rekordy. Posledný deň pretekov vedúci tréner Buzgó urobil chybu pri treťom 

zvyšovaní  Macuru na 183kg /nestihol časový limit/, čím sa prišlo o zlato v nadhode . 

Ospravedlňujem sa za túto fatálnu chybu – toto sa na takejto súťaži nesmie stať. 

Poďakovanie patrí p. Gribaninovi a p.Trojčákovi , ako aj všetkým osobným trénerom, 

ktorí týchto reprezentantov dlhodobo pripravovali.                                                                                                                                                         

MEJ 15-17 bolo zorganizované na veľmi dobrej  úrovni-tréningové priestory boli 

priamo  v hotely kde sme boli ubytovaní. Preprava do haly, kde bola súťaž bola  

s autobusmi zorganizovaná bez problémov. Stravovanie bolo na dobrej úrovni. Počas 

cestovania ani počas pobytu nedošlo k zraneniu. 

Buzgó Ľudovít 


