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Desať centier olympijskej
prípravy dostalo do užívania
nové mikrobusy Mercedes Vito
Bratislava 3. júna (TASR) – Zástupcovia
desiatich škôl s certifikátom centra olympijskej výpravy (COP) a samotných COP
si vo štvrtok 3. júna na pôde Športového
gymnázia v Bratislave na Ostredkovej ulici prevzali do užívania mikrobusy Mercedes Vito (dovedna päť vozidiel s pohonom predných kolies a päť „štvorkoliek“)
v celkovej cenníkovej hodnote okolo
345 000 eur. Financie na tento účel poskytlo
Ministerstvo školstva SR a u dodávateľa
Mercedes-Benz Slovensko, ktorý vyhral výberové konanie, automobily zakúpil Slovenský olympijský výbor (SOV).

Časť flotily Mercedesov Vito pre centrá
olympijskej prípravy. FOTO TASR
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Kľúče od novučičkých strieborných mikrobusov Mercedes Vito odovzdal zástupcom
škôl a COP minister školstva a podpredseda
vlády SR Ján Mikolaj v prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboru
(SOV) Františka Chmelára a generálneho
riaditeľa spoločnosti Mercedes-Benz Andreja
Glatza. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili aj generálny riaditeľ sekcie štátnej
starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR
Pavol Macko, riaditelia všetkých sekčných
odborov, ako aj predstavitelia viacerých slovenských zväzov olympijských športov.
Podpredseda vlády a minister školstva SR
Ján Mikolaj v príhovore povedal, že keď počas olympijských hier 2008 v Pekingu debatoval s prezidentom SOV Františkom Chmelárom, zhodli sa, že v záujme ďalšieho rozvoja slovenského športu treba hlavne podchytiť juniorskú kategóriu. Po niekoľkomesačných prípravách projektu v septembri
2009 začali fungovať centrá olympijskej prípravy pri desiatich školách – predovšetkým
pri športových, ktoré majú tradíciu práce so
športovo talentovanou mládežou, určité materiálne zabezpečenie, aj kvalifikovaných ľudí.

„Postupne sa činnosť centier rozbehla
a začali sa láímať ľady. Verím, že COPky si nájdu svoje miesto v systéme podpory športovej prípravy. Chceme, aby táto
príprava bola zabezpečená komplexne.
Do toho zapadá aj dnešné odovzdanie
mikrobusov, ktoré samotné centrá požadovali od začiatku svojho pôsobenia. Ďakujem Slovenskému olympijskému výboru, ktorý nám pomohol s organizačným
zabezpečením celej veci, aj spoločnosti
Mercedes-Benz Slovensko a blahoželám
centrám olympijskej prípravy k získaniu
týchto vozidiel,“ uviedol Ján Mikolaj. Na
krátkom brífingu potom dodal, že ministerstvo rozhodlo o vyčlenení prostriedkov
na nákup mikrobusov ešte koncom minulého
roka, ale zhruba pol roka trvala celková príprava a samotná realizácia verejného obstarávania. Vlastníkom vozidiel sa stal SOV,
ale COP ich budú mať v trvalom bezplatnom
prenájme.

dodať desať mikrobusov a navyše vyšla v ústrety so zľavnenou cenovou ponukou.
V mene všetkých škôl s certifikátom COP
sa za poskytnutie mikrobusov do bezplatného užívania všetkým zainteresovaným poďakoval hostiteľ milej slávnosti, riaditeľ
Športového gymnázia na Ostredkovej ulici
v Bratislave a zároveň viceprezident SOV pre
mládež Vladimír Miller, ktorý povedal:
„Budeme sa snažiť odmeniť sa za túto
pomoc výsledkami. Niektorí členovia
COP sa už kvalifikovali na tohtoročné
olympijské hry mládeže a verím, že aj
v budúcnosti dosiahnu športovci zaradení
do centier olympijskej prípravy viacero
úspechov.“

Pred jedným z desiatich vozidiel Mercedes
Vito zľava podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, riaditeľ Športového gymnázia v Bratislave Vladimír Miller a prezident
SOV František Chmelár.
FOTO TASR
_____________________________________

Ako prvý si prevzal kľúče od nového mikrobusu z rúkm ministra Jána Mikolaja riaditeľ Športového gymnázia Banská Bystrica
Milan Beňačka. FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK

__________________________________
Prezident SOV František Chmelár konštatoval, že COP-ky na kvalitné zabezpečenie
prípravy talentovaných športovcov veľmi potrebovali takéto vozidlá. Ministerstvu sa poďakoval za uvoľnenie prostriedkov na tento
účel a ocenil spoločnosť Mercedes-Benz Slovensko, ktorá ako jediná z účastníkov výberového konania dokázala v krátkom čase
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Centrá olympijskej prípravy vznikli v septembri 2009 v desiatich slovenských mestách
ako projekt 24-hodinovej profesionálnej starostlivosti o najtalentovanejších mladých
športovcov vo veku od 15 do 19 rokov. Šesť
centier olympijskej prípravy získalo vlani štatút na štyri roky, ďalšie štyri na dva roky.
Štatút COP do 30. júna 2013 získalo Športové gymnázium Bratislava, Ostredkova
10 pre športy: atletika, džudo, plávanie, športová gymnastika, stolný tenis, zápasenie,
Športové gymnázium Trenčín, Kožušnícka 2 pre športy: cyklistika, hádzaná (dievčatá), rýchlostná kanoistika, volejbal (chlapci),
vzpieranie, Športové gymnázium Košice,
Trieda SNP 104 pre športy: basketbal (diev-

čatá), hádzaná (chlapci), stolný tenis, športová
streľba, vzpieranie, zápasenie, Športové
gymnázium Trnava, J. Bottu 31 pre športy:
športová gymnastika, džudo, športová streľba, Športové gymnázium Banská Bystrica,
Trieda SNP pre športy: atletika, basketbal
(dievčatá), lyžovanie a Spojená škola Nitra,
Slančíkovej 2 pre športy: volejbal (dievčatá),
atletika, stolný tenis. Štatút COP platný do

30. júna 2011 získali Spojená škola Žilina,
Rosinská cesta 4 pre športy: lyžovanie, vodný slalom, Gymnázium Dubnica nad Váhom, Školská 2 pre šport atletika, Súkromné gymnázium Podbrezová, ul. Družby 554/64 pre šport biatlon a Spojená škola
Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 pre
športy: lyžovanie, plávanie.

Na FTVŠ UK v Bratislave
spojili OFDMS s Dňom detí a
s Behom Olympijského dňa
„Vlani sme na takomto podujatí mali
takmer dvojnásobnú účasť, ale tentoraz
viaceré oslovené školy pozvanie neprijali,
pretože buď robia vlastné akcie, alebo sa
zúčastňujú na iných podujatiach v rámci
oslavy Dňa detí. Pokiaľ viem, v Bratislave
sa v tento deň konalo ešte šesť väčších
podujatí pre mládež,“ povedal jeden z
hlavných organizátorov OFDMS a Dňa detí
na FTVŠ Anton Lednický.

BRATISLAVA 1. júna (SOV) - Dovedna
262 študentov z desiatich bratislavských
stredných škôl sa v rámci oslavy Dňa detí
na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v utorok
1. júna zúčastnilo na Olympijskom festivale
detí a mládeže Slovenska (OFDMS), spojenom s Behom Olympijského dňa (BOD).
Na otvorení podujatia na multifunkčnom
ihrisku FTVŠ UK sa zúčastnili aj viceprezident Slovenského olympijského výboru pre
mládež Vladimír Miller, generálny sekretár
SOV Jozef Liba, prezidentka Slovenského
atletického zväzu Mária Mračnová a v zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja
Michal Nálepka z odboru mládeže a športu.
Žiaľ, Dňu detí v olympijskom vydaní v Bratislave nežičilo počasie – od začiatku dul silný
a studený vietor, neskôr sa pridal aj lejak.
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Začínalo sa Behom Olympijského dňa,
ktorý absolvovali všetci účastníci. Pravda,
príliš sa neunavili, pretože jednak vzhľadom
na nepriaznivé počasie, ale aj na „nízku obľubu vytrvalostného behu medzi mládežou,“
organizátori nechali študentov bežať len
jedno kolo okolo štadióna (330 metrov). Pri
ďalších súťažiach sa však poriadne rozohriali.

skej časti výpravy skladala pred odchodom do
Vancouvru
olympijský
sľub.Víťazné
družstvá v jednotlivých špor-toch –
streetball: Rýchle šípy Gymnázia na
Hubeného ulici, volejbal: Stredná priemyselná škola elektrotechnická na
Hálovej ulici, minifutbal: Gymnázium na
Haanovej ulici, atletika: Gymnázium na
Einsteinovej ulici, florbal: Gymnázium
Ivana Horvátha.

Najväčšej obľube sa tešili turnaje vo
florbale a v minifutbale, na ktorých sa zúčastnilo až po šestnásť tímov. V plážovom
volejbale súťažil tucet družstiev, o niečo
menší záujem bol o streetball. Atletika s netradičnými disciplínami (hod granátom na
diaľku aj na cieľ a beh na 30 m s fotobunkou)
už nelákala zďaleka tak ako hry. No a najmenšia účasť bola v plávaní, v ktorom napokon poradie družstiev ani nevyhodnotili.
Zrejme najvyššiu úroveň mal florbalový
turnaj. Vo finále sa celkom na záver podujatia stretli dve družstvá z Gymnázia Ivana
Horvátha a predviedli výborný zápas. Kvalitný bol aj turnaj v minifutbale, v ktorom si
zahrali aj niektorí hráči z juniorky Slovana.

V každom športe vyhlásili najlepšie družstvá. Na záverečnom vyhlasovaní sa zúčastnili aj tri členky nášho olympijského tímu
hokejistiek. Podujatie prišli podporiť kapitánka družstva hokejistiek SR na ZOH Iveta
Karafiátová, brankárka Zuzana Tomčíková
aj Zuzana Moravčíková, ktorá v mene žen-
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ĎALŠIE PODUJATIA OFDMS
V Handlovej pripravujú v rámci OFDMS
9. júna na miestnom futbalovom štadióne
Olympiádu žiakov ŠZŠ v čase od 9.00 h. V
Gelnici sa 11. júna na štadióne TJ Slovan
uskutoční Olympiáda materských škôl.
V Prievidzi bude v športovej hale 17. júna
tiež Olympiáda materských škôl. V Púchove
podujatia v rámci OFDMS na ZŠ Komenského rozdelili do dvoch dní (so začiatkom
o 9.00 h) – 17. júna budú zápoliť deti z materských škôl, o deň neskôr zo základných
a stredných. V Nitre sa na atletickom štadióne 23. júna od 9. hodiny uskutoční
Olympiáda materských škôl mesta Nitra
a seniorov. Na rovnaký deň so začiatkom
o 10.00 h preložili Športovú olympiádu detí
v Smižanoch (súťaže v atletike sa odohrajú
na miestnom futbalovom štadióne), vybíjaná
na ZŠ v Matejovciach nad Hornádom). Pôvodne sa toto podujatie malo uskutočniť už
26. mája, ale dlhotrvajúce dažde to znemožnili.

Na bežeckej štafete na 100x1000 m v Štrbe sa
zúčastnili aj olympionici Hurajt, Harniš a Regec
ŠTRBA (jas) – V poslednú májovú nedeľu
sa v Štrbe uskutočnil jubilejný 25. ročník
bežeckej štafety na 100x1000 m. Jedným
z jej organizátorov bol popri obci Štrba, jej
športovom klube a základnej škole aj Olympijský klub Vysoké Tatry. Prítomný bol aj
predseda Združenia olympijských klubov SR
Ivan Čierny. Vysoká účasť predčila očakávania štrbianskych usporiadateľov. Vo všetkých kategóriách sa do štafety zapojilo dovedna 283 bežcov.

Olympijský klub Vysoké Tatry zabezpečil účasť až štrnástich olympionikov,
medzi ktorými boli aj účastníci ZOH 2010 vo
Vancouvri – bronzový biatlonista Pavol Hurajt a členovia 11. osádky dvojsedadlových
saní Ján Harniš a Branislav Regec. Počas
štafety sa uskutočnili aj sprievodné akcie pre
deti – jazda na koňoch, rôzne súťaže a hry.
Popoludní sa hral futbalový zápas medzi
členmi biatlonovej reprezentácie a novinárskou jedenástkou.

Novým šéfom slovenského biatlonu Ján Hyža,
Jurajovi Sanitrovi znovu kandidovať neumožnili

Banská Bystrica 22. mája (TASR) - Novým
prezidentom Slovenského zväzu biatlonu sa
stal Ján Hyža. Rozhodli o tom delegáti na 6.
valnom zhromaždení SZB v Banskej Bystrici
až v 2. kole volieb so 44 hlasmi z celkového
počtu 76. Ján Hyža vystriedal po ôsmich
rokoch vo funkcii šéfa slovenského biatlonu
Juraja Sanitru. Na to, aby niekto z delegátov
mohol navrhnúť za kandidáta na ďalšie funkčné obdobie znovu Sanitru (zároveň osobného trénera medailistov zo ZOH 2010 Kuzminovej a Hurajta), by sa museli zmeniť stanovy zväzu, ktoré umožňujú zotrvať na pozícii prezidenta len dve funkčné obdobia. Pri
hlasovaní návrh o vypustení tohto limitu neprešiel pomerom hlasov, keď len 25 delegátov bolo za túto zmenu a na dvojtretinové
schválenie bolo treba 54 hlasov z 81 prezentovaných.
Nový prezident 54-ročný Ján Hyža je známy viac z podnikateľských kruhov a jeho ma-

5

nažérske skúsenosti by mali biatlonu pomôcť
najmä pri zveľaďovaní obrovského úspechu,
ktorý na ZOH vo Vancouvri v podobe troch
medailí dosiahol. "Víťazstvo vo voľbách
ma prekvapilo, pretože nie som priamo
človek z hnutia, ktorý je známy a ktorého
všetci poznajú," vyjadril sa Ján Hyža hneď
po voľbách. "Znovu opakujem, prekvapilo
ma to a teraz je dôležité, akým spôsobom
naplním dôveru. Ľudia chceli zmenu,
udiala sa a už len záleží na mne, kolektíve
a prezídiu, či zmenu nebudú ľutovať."
V úvode 6. valného zhromaždenia pokrstili
publikáciu Dvadsať rokov, dvadsať presných zásahov, ktorá detailne mapuje všetky
úspechy slovenského biatlonu počas 20-ročného trvania zväzu. Akt krstu bol príznačný,
s biatlonovými nábojmi, na ktoré dohliadali
krstní rodičia knihy, Martina Halinárová,
Pavol Hurajt a Anna Murínová.

Na cyklistických pretekoch Okolo Kalifornie
Peter Sagan celkove ôsmy, so zeleným i bielym dresom
Agoura Hills 24. mája (TASR) - Na
výborne obsadených cyklistických pretekoch
Okolo Kalifornie úspešne zavŕšil svoje prvé
zámorské preteky medzi profesionálmi Slovák Peter Sagan. Jazdec tímu Liquigas dosiahol dve etapové víťazstvá a celkove ob-

sadil 8. priečku. Len dvadsaťročný slovenský
cyklista získal dva dresy - biely za prvenstvo v
kategórii mladých jazdcov do 25 rokov a zelený pre najaktívnejšieho jazdca, z ktorého v
záverečnej etape vyzliekol celkového víťaza
Austrálčana Michaela Rogersa.

Slovenskí hokejisti budú v základnej skupine MS 2011
hrať v Bratislave, Košice uvidia Kanadu, Švédsko i USA

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenskí
hokejoví reprezentanti sa predstavia v základnej A-skupine majstrovstiev sveta 2011 v
Bratislave. V hlavnom meste budú o postup
bojovať aj tímy z D-skupiny, zápasy v
"béčku" a "céčku" odohrajú v Košiciach.
Rozdelenie základných skupín šampionátu po
rokovaniach s predstaviteľmi IIHF, televíznych spoločnosti a marketingového partnera
Infront Sports & Media schválil výkonný
výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Slovenskí reprezentanti tak pravdepodobne
odohrajú celý turnaj v Bratislave a divákom
na východe Slovenska sa zrejme vôbec nepredstavia. Pri predpokladanom postupe zo
základnej časti si v hlavnom meste zahrajú aj
v kvalifikačnej E-skupine a rovnako tam prebehne aj celá vyraďovacia časť šampionátu.
Slováci by hrali v Košiciach iba v prípade, že

nepostúpia zo základnej skupiny a budú bojovať o udržanie sa. Usporiadatelia pôvodne
chceli predstaviť domáci tím v oboch mestách, no tento plán nakoniec na rokovaniach
so zahraničnými zložkami neprešiel.
Nasadenie do skupín na MS sa určovalo na
základe rebríčka IIHF po skončení MS 2010.
Hrací plán šampionátu, ktorý sa uskutoční od
29. apríla do 15. mája 2011, musia schváliť
ešte národné federácie všetkých 16 krajín.
Zloženie základných skupín MS 2011:
A-skupina (Bratislava): Rusko (1), Slovensko (8), Nemecko (9), Slovinsko (16).
B-skupina (Košice): Kanada (2), Švajčiarsko (7), Bielorusko (10), Francúzsko (15).
C-skupina (Košice): Švédsko (3), USA
(6), Nórsko (11), Rakúsko (14).
D-skupina (Bratislava): Fínsko (4), Česko (5), Lotyšsko (12), Dánsko (13).

Na pretekoch SP v rýchlostnej kanostike v Szegede
Ľubomír Hagara nečakane zlatý v C1 na 200 m
Szeged 30. mája (TASR) - Slovenský
reprezentant
v
rýchlostnej
kanoistike
Ľubomír Hagara získal na druhom podujatí
Svetového pohára v Szegede prekvapujúco
zlato v C1 na 200 m. V A-finále šprintu
triumfoval spôsobom štart - cieľ a zaknihoval
si životný úspech na podujatí tohto rangu.
Hagara pár minút po dojazde do cieľa žiaril
spokojnosťou. "Hoci som štartoval v
krajnej prvej dráhe a fúkalo, veril som si,
že by som mohol atakovať medailové
stupne. Od začiatku som to napálil a prvé
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miesto som si udržal až do konca pretekov. Za toto víťazstvo vo veľkej miere
vďačím aj novej lodi od poľského výrobcu, ktorá je stabilnejšia a rýchlejšia," vyznal sa pre TASR. Spokojnosť neskrýval ani reprezentačný tréner Pavel Blaho. "Víťazstvo
Ľuba Hagaru vo finále šprintu je veľkým
prekvapením. Vo finále štartoval v prvej
dráhe, no počínal si skvele a nechal za
sebou popredných kanoistov z Poľska,
Francúzska, Číny či Bieloruska," povedal
Blaho.

Slovenskí volejbalisti postúpili na majstrovstvá Európy 2011
venskí zverenci trénera Emanuela Zaniniho si víťazstvom zabezpečili účasť na
európskom šampionáte, na ktorom chýbali
naposledy v roku 2005. Majstrovstvá Eu-rópy
2011 usporiadajú Česko a Rakúsko.

Merksem 30. mája (TASR) - Slovenskí
volejbalisti zvládli aj posledné stretnutie na
druhom kvalifikačnom turnaji C-skupiny o
postup na budúcoročné ME, keď v Merkseme zdolali domácich Belgičanov 3:1. Slo-

Slovenské združenie telesnej kultúry sa konsolidovalo
a plánuje revitalizáciu Domu športu

Bratislava 2. júna (TASR) – V Dome športu
rokovalo 20. valné zhromaždenie Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK).
Ako vo svojej správe uviedol predseda združenia Marián Kukumberg, SZTK sa konsolidovalo a stalo sa bankou športových zväzov, ktorým pomáha v krízových finančných
situáciach. SZTK vlani hospodárilo s rozpočtovou stratou 17.440 eur, v roku 2010 sa
predpokladá vyrovnaný rozpočet vo výške
1.097.000 eur. "Vlaňajšia strata vznikla aj
tým, že SZTK prenajíma svoje priestory
športovým subjektom za výhodné ceny,
ktoré sú o 19% nižšie ako je realita," pripomenul výkonný riaditeľ SZTK Jozef Troják. Predstavitelia SZTK sú pripravení
rokovať po voľbách s novou vládou o zvý-

šení podpory športu na Slovensku. Delegátom projektanti premietli vizualizáciu revitalizácie Domu športu a priľahlých objektov, kde by sa mal v budúcnosti vybudovať Parlament slovenského športu, ako
znie pracovný názov tohto projektu. Zahŕňa
výstavbu športovej haly s kapacitou 5500
miest s rozpočtovým nákladom pod 100 mil.
eur. V ďalších etapách budovania športového
komplexu, ktorý by financovalo Ministerstvo
školstva SR, má ísť o výstavbu prístupovej
pasáže, garáží, rekonštrukciu jestvujúcej športovej haly a priľahlých priestorov, rekonštrukciu budovy Domu športu, rekonštrukciu
a nadstavbu hotela. Predpokladané náklady
na tento športový komplex sú 350 miliónov
eur.

Kajakárky Kmeťová s Kohlovou dosiahli na SP
v Duisburgu strieborný hetrik

Duisburg 6. júna (TASR) - Slovenský
dvojkajak v zložení Ivana Kmeťová, Martina Kohlová si zaknihoval na treťom podujatí Svetového pohára v Duisburgu strieborný
hetrik. Po druhých miestach na 200 a 1000 m
skončil bratislavský tandem strieborný aj na
päťstovke.
Po zisku troch cenných kovov v dejisku MS
2007 neskrývali Kmeťová s Kohlovou veľkú
spokojnosť. "Tri strieborné medaily sú
skvelým vysvedčením, najviac si ceníme
druhé miesto na päťstovke. V rozjazde
sme s Ifčou sedeli v lodi trochu krivo, no
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vo finále sme išli super, chytili sme rýchly
švung a vyšiel nám aj záver. Počas celej
trate sme si držali druhé miesto,"
povedala pre TASR Kohlová. Kmeťovú
potešilo, že na päťstovke nechali za sebou
tradičné rivalky z vrcholných podujatí.
"Zdolali sme Rakúšanky i Švédky, ktoré
boli vlani na MS bronzové. Pred nami
nami skončili iba Nemky v lodi s olympijskou víťazkou v K4. V Duisburgu sa
zišla veľmi kvalitná konkurencia a bola to
pre nás výborná previerka pred júlovými
ME v španielskej Trasone."

ME vo vodnom slalome v Čunove pre zatopený kanál
zrušili, náhrada možno v septembri
Čunovo 6. júna (TASR) - Jedenásty
európsky šampionát slalomárov na divokej
vode v Čunove predčasne ukončili. Po neplánovanom voľnom dni v sobotu, keď organizátori dúfali, že hladina Dunaja poklesne na
žiadúcu úroveň, mali ME vyvrcholiť v nedeľu vo všetkých kategóriách, vrátane
pretekov družstiev, no hladina vody v kanáli
neklesla, a tak prvýkrát v histórii sa vrcholné
podujatie nedokončilo.
Šéf organizačného výboru Richard Galovič vysvetlil situáciu takto: "Na príčine bola
súhra viacerých faktorov. Spôsobili, že sa
nepodarilo naplniť harmonogram znižovania vody, ktorý stanovil krízový štáb
európskeho šampionátu." Za kľúčové
faktory označili organizátori výpadky energetických zdrojov v Gabčíkove, ktoré spôsobilo obmedzenú prevádzku turbín, povodňový stav na rieke Morava s nárastom prietoku vody a núdzové vypúšťanie priehrad
v Rakúsku kvôli možnému nárastu hladín na
hornom toku Dunaja. Čunovskú trať tak
podľa odhadu zatopilo minimálne na 24
nadchádzajúcich hodín.
Podľa slov organizátorov sa naplnil najhorší scenár ME, aký pripadal do úvahy. A to

ešte v piatok sa zdalo, že sa šampionát uskutoční. Predpoveď počasia bola priaznivá a aj
z vodohospodárskeho pohľadu si organizátori sľubovali, že voda vykulminuje v sobotu
a v nedeľu výrazne poklesne.
Hneď po rozhodnutí zrušiť kompletne ME
sa hľadali alternatívy, akým spôsobom zmierniť straty a či bude vôbec možné nájsť
náhradný termín. Po rokovaniach slovenských predstaviteľov zväzu a Európskej
kanoistickej asociácie (ECA) sa našla spoločná reč. Ak sa k variantu náhradného riešenia prikloní aj Medzinárodná kanoistická
federácia (ICF), majstrovstvá Európy by sa
uskutočnili v Čunove v náhradnom termíne v
septembri, v týždni hneď po MS v
slovinskom Tacene (9. - 12. septembra).
Pripraviť európsky šampionát v Čunove si
vyžiadalo obrovské úsilie organizátorov. Ako
povedal šéf organizačného výboru Richard
Galovič, účasť 27 krajín plus organizačné
náklady v súčte s dvojmiliónovým rozpočtom
to sú obrovské peniaze. "My sme zvyknutí
bojovať a ísť na hranicu možností. Za
nami zostala úmorná práca, proti prírode
sa však donekonečna ísť nedá."

Maskotmi olympijských hier 2012 v Londýne budú
jednookí "mimozemšťania" Wenlock a Mandeville

Londýn 20. mája (TASR, AP) – Organizátori londýnskej olympiády a paralym-piády
v roku 2012, v stredu 20. mája oficiálne
predstavili maskotov. Sú nimi jednooké bytosti s mimozemským výzorom Wenlock a
Mandeville. Organizátori očakávajú, že interaktívni maskoti sa stanú medzi deťmi veľkým hitom a mladých ľudí prostredníctvom
nich inšpirujú k zapojeniu sa do olympijských
športov.
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Prezident organizačného výboru Sebastian
Coe uviedol, že deti nechcú plyšové hračky a
prednosť dávajú skôr niečomu, "čo môžu
ovplyvňovať a čo má dobrý príbeh."
Wenlock dostal svoje meno podľa meste
Much Wenlock, ktorého miestne hry boli
inšpiráciou pre vznik moderných olympijských hier. Meno Mandeville zase vychádza z
názvu mesta Stoke Mandeville, rodiska paralympijského hnutia.

Cyklistický dopingový hriešnik Floyd Landis sa priznal a
obvinil aj hviezdneho krajana Lanca Armstronga
New York 20. mája (TASR, Reuters, DPA)
- Americký cyklista Floyd Landis, detronizovaný víťaz Tour de France z roku 2006,
sa priznal k užívaniu nedovolených látok. Informáciu zverejnil denník Wall Street Journal. Landis okrem iných obvinil z užívania
zakázaných substancií aj sedemnásobného
víťaza Tour de France a bývalého tímového
kolegu Lance Armstronga, takisto z USA.
Rozoslal niekoľko e-mailov cyklistickým organizáciám a sponzorom, v ktorých detailne
popisuje systematické užívanie dopingu počas
celej jeho kariéry, vrátane prestížnej Tour de
France.
"Chcem uľaviť môjmu svedomiu. Už
viac nechcem byť súčasťou tohto problému. Ak by som niečo nepovedal teraz,
neskôr by to už nemalo zmysel," vyhlásil

34-ročný Landis pre internetový portál
ESPN.
Redakcia denníka Wall Street Journal preverila tri e-maily, ktoré Landis rozoslal siedmim ľudom, vrátane funkcionárov americkej
a medzinárodnej cyklistickej únie. "Traja ľudia, ku ktorým sa dostali tieto e-maily a
následne hovorili s pánom Landisom, potvrdili ich autenticitu," píše sa v správe
denníka.
Floyd Landis, ktorý sa stal vôbec prvým víťazom Tour s dodatočným odobratím prvenstva, až doteraz odmietal všetky obvinenia
a dokonca sa obrátil na Športový arbitrážny
súd (CAS) s cieľom očistiť svoje meno. Súd
však zamietol jeho tvrdenie, že pozitívny test
mal v dôsledku procedurálnej chyby v dopingových laboratóriách.

Českí hokejisti vo finále MS zdolali Rusov 2:1
a získali šiesty titul v ére samostatnosti

ňovalo svoju hernú fazónu priam do
hokejovej dokonalosti. Po šťastných nájazdových víťazstvách nad škandinávskymi veľmocami vo štvrťfinále i v semifinále na záver
eliminovali mašinériu zbornej kompaktným
výkonom všetkých radov na čele s excelentným brankárom Tomášom Vokounom.
Rusi dovtedy na turnaji vyhrali všetkých 8
zápasov a všetky v riadnom čase... Česi získali
v ére svojej štátnej samostatnosti už šiesty titul.

Kolín nad Rýnom 23. mája (TASR) - Českí
hokejisti získali šiesty titul v ich samostatnej
histórii MS, keď vo finále zdolali favorizované Rusko 2:1. O vývoji zápasu rozhodol
gól v 20. sekunde, keď si Jaromír Jágr šiel za
bránku intuitívne po puk, naviazal na seba
troch protihráčov a prihral na gólovú čepeľ
Jakuba Klepiša.
V kolínskej Lanxess Aréne zavŕšili Česi
svoju úžasnú púť, keď podceňované mužstvo, ktorému sa sprvoti nedarilo, vystup-

Líder svetového cyklistického rebríčka Valverde dostal
dvojročný trest za účasť na dopingovom škandále

Lausanne 31. mája (TASR, AP) - Španielsky
cyklista Alejandro Valverde dostal v pondelok 31. mája dvojročný dopingový trest.
Rozhodol o tom Športový arbitrážny súd
(CAS), ktorý tak potvrdil verdikt Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a Svetovej
antidopingovej agentúry (WADA). Obe or-
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ganizácie chceli pre lídra svetového rebríčka
UCI tvrdý trest za účasť v dopingovom škandále z roku 2006. Nemôže súťažiť do januára
2012, no CAS zamietol požiadavku anulovať
jeho výsledky vrátane víťazstva na vlaňajšej
Vuelte a na posledných dvoch ročníkoch
Dauphine Libéré. Trojčlenný rozhodcovský

tribunál CAS rozhodol o treste pomerom 2:1.
Súd síce Valverdemu ponechal posledné výsledky, no keďže suspendácia platí retrospektívne od 1. januára 2010, UCI žiada, aby
cyklistu diskvalifikovali zo všetkých tohtoročných pretekov a aby vrátil peniaze z prémií. To znamená, že Španiel príde o víťazstvo na Okolo Romandie a o druhé miesto na

Paríž - Nice. UCI taktiež uviedla, že Valverde
príde i prvú priečku vo svetovom rebríčku.
Valverde nemal nikdy priamy dopingový
nález, no vzorky jeho DNA, ktoré našla polícia v Madride, ho spojili so škandálom okolo lekára Eufemiana Fuentesa. Za tento
prečin v Taliansku nemôže súťažiť do mája
2011.

Vo Veľkej Británii zriadili bezplatnú telefónnu linku
na odhaľovanie dopingových hriešnikov pred OH 2012

Londýn 2. júna (TASR, AP) - Vo Veľkej
Británii zriadili bezplatnú telefónnu linku,
ktorá má pomôcť v odhaľovaní dopingových
hriešnikov pred olympijskými hrami 2012 v
Londýne. Britská antidopingová agentúra,
ktorá stojí za iniciatívou, si sľubuje zlepšenie
vyhliadok v boji s používaním a distribúciou
zakázaných prostriedkov. Linka bude fungo-

vať 24 hodín denne a sedem dní v týždni a
volajúci na nej budú môcť odovzdať informácie o užívaní, dodávaní, či obchodovaní
s dopingovými preparátmi. Nový minister pre
šport a olympizmus Hugh Robertson
uviedol, že pre londýnsku olympiádu nebude
nič predstavovať také vážne nebezpečenstvo
ako doping.

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií
aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na:

http://www.olympic.sk
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