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Plavcom UMB sa v zahrani čí darilo 
 

Banskobystričania si priviezli štyri medaile zo Slovinska a desať z Opavy. 
Slovinské mesto Maribor bolo hostiteľom 584 pretekárov z Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska a Slovenska na 2. ročníku medzinárodného plaveckého mítingu „Spring 
2008“. 
V olympijskom desaťdráhovom 50-metrovom bazéne sa predstavila aj sedmička pretekárov z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica. V silnej konkurencii banskobystrické 
plávanie znovu zanechalo v zahraničí dobrý dojem, čo potvrdili ziskom zlatej, striebornej a 2 bronzových medailí. 
V kategórii starších žiačok si najlepšie počínala Michaela Majtánová, ktorá zvíťazila a zlatú medailu získala na 200 m polohové preteky, striebornú medailu si vyplávala v 
disciplíne 200 m voľný spôsob. Medailovú zbierku si doplnila na 100 m voľný spôsob. Okrem toho obsadila veľmi dobré 5. miesto na 100 m motýlik. 
Štafeta dievčat na 4 x 100 m, polohové preteky, v zostave Daniela Macková, Veronila Havettová, Lucia Roupcová a Michaela Majtánová vybojovala bronzové medaily. 
Veľmi dobre si počínala Daniela Macková, ktorá v disciplíne 200 m znak obsadila 5. miesto a v ďalších dvoch sa umiestnila do 10. miesta. V prvej desiatke skončili ešte Veronika 
Havettová, Lucia Roupcová a Annamária Košinová (v kategórii mladších žiačok), ktorá spoločne s Matejom Leškom zaznamenala najvýraznejšie zlepšenia svojich najlepších 
osobných výkonov.  
Na 15. ročníku medzinárodných plaveckých pretekoch „Veľká cena mesta Opava“ v Českej republike za účasti vyše 200 pretekárov z Čiech, Poľska a Slovenska získala UMB 4 
zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové medaily. 
V hlavnej disciplíne podujatia vo finále žien na 100 m polohové preteky zvíťazila Barbora Češíková (16-ročná juniorka) časom 1:11,73. Okrem toho získala ešte striebornú 
medailu v disciplíne 50 m voľný spôsob a dve bronzové na 100 m voľný spôsob a 100 m prsia. Vo svojom premiérovom štarte medzi dospelými si veľmi dobre počínala Katarína 
Števčinová zlepšeniami najlepších osobných výkonov, a jej tri umiestnenia v prvej desiatke mali svoju hodnotu. 
Najlepšie si počínala Michaela Majtanová v kategórii starších žiačok. V hlavnej disciplíne na 100 m polohové preteky zvíťazila vo finále časom 1:13,20, a nenašla premožiteľku 
ani v ďalších dvoch disciplínach, keď získala prvenstvá na 50 m voľný spôsob (0:29,25) a 100 m voľný spôsob (1:02,64). Striebornú medailu získala na 100 m motýlik a 
prekvapením bol jej zisk bronzovej medaily na 100 m prsia. 
Nárast výkonnosti potvrdila Daniela Macková, ktorá si bojovným výkonom zaslúžene vyplávala striebornú medailu, a aj ďalšími zlepšeniami svojich najlepších výkonov zúročila 
svoje tréningové úsilie. 
Lucia Ruupcová získala nepopulárnu zemiakovú medailu na 100 m motýlik. Umiestneniami v prvej desiatke a zlepšeniami výkonnosti potešili Ingrid Kováčová, Jakub Kontúr, 
Matej Leško, Martin Markovič, Martin Perešíni a Barbora Beňová. 
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