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V utorok 27. júla boli presne
dva roky do otvorenia Hier
XXX. olympiády v Londýne

BRATISLAVA (SOV) - V utorok 27. júla
boli presne dva roky do otvorenia Hier
XXX. olympiády v Londýne. V pondelok
sa v sídle Slovenského olympijského výboru
(SOV) uskutočnilo zasadnutie štábu pre OH
2012 v Londýne, na ktorom jeho predseda,

http//:www.olympic.sk

viceprezident SOV pre letné športy Ľubor
Halanda a športový riaditeľ SOV Roman
Buček informovali o poznatkoch zo svojej
minulotýždňovej návštevy britskej metropoly.
Obaja tak na štábe, ako aj na následnom brífingu konštatovali, že prípravy Hier sú vo
veľmi pokročilom štádiu a vyjadrili spokojnosť s ich tempom aj úrovňou. V Londýne
prebieha masívna výstavba a viaceré športoviská sú krátko pred dokončením. Prvá testovacia súťaž sa uskutoční už v auguste 2010
v zhruba 300 km vzdialenom Weymouthe.
„V Londýne chystajú vcelku koncentrovaný projekt olympiády s tromi hlavnými centrami, nazvanými Ústredná zóna,
Olympijský park a Riečna zóna. Až 73
percent športovísk sa nachádza do 30 minút cesty z hlavnej olympijskej dediny,“
informoval Ľubor Halanda. Zo športovísk
si však delegácia SOV prezrela predovšetkým
jeden excentricky položený areál - pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie na jazere
Dorney v blízkosti Windsorského zámku.
Napriek tomu, že od centra olympiády je poriadne ďaleko a kanoisti aj veslári budú mus-

ieť využiť samostatnú dedinu v novopostavenom vysokoškolskom kampuse asi 25
minút cesty od športoviska (zato každý bude
mať samostatnú izbu), vybavenosť areálu na
nich zanechala mimoriadny dojem.

budeme riešiť len predaj vstupeniek pre
potrebu SOV a našej športovej rodiny.
Predaj vstupeniek pre verejnosť zveríme
agentúre, ktorú vyberieme,“ uviedol František Chmelár.
Na štábe SOV pre OH 2012 zástupcovia
jednotlivých športových zväzov aj rezortných stredísk vrcholového športu informovali o priebehu prípravy našich potenciálnych účastníkov olympiády v Londýne. Je
samozrejmé, že najviac sa očakáva od športovcov, ktorí sú zaradení do Slovenského
olympijského top tímu (SOTT) Londýn
2012.

Šéf štábu SOV pre OH 2012, viceprezident SOV pre letné športy Ľubor Halanda
(vľavo) a prezident SOV František Chmelár
počas brífingu dva roky pred slávnostným
otvorením OH v Londýne.
FOTO TASR

___________________________________
V utorok organizačný výbor OH 2012
(LOCOG) spustil nábor dobrovoľníkov
z celého sveta. Na dobrovoľnícke pozície
majú organizátori vyčlenených až 70 000
miest. Prípadní záujemcovia zo Slovenska, z
ktorých mnohí sa už so žiadosťami obrátili aj
na SOV, sa o ne môžu uchádzať prostredníctvom prihlásenia na internetovej stránke
LOCOG. „Vzhľadom na to, že vo Veľkej
Británii v súčasnosti žije a pracuje vyše
150 000 Slovákov, očakávame od našincov
veľký záujem o výkon dobrovoľníckej
práce,“
konštatoval
prezident
SOV
František Chmelár.
Vzhľadom na vyššie uvedený fakt ako aj na
to, že Londýn je geograficky oveľa bližšie ako
dejiská OH 2008 (Peking) či ZOH 2010
(Van-couver), prezident SOV predpokladá,
že aj divácka návštevnosť zo Slovenska bude
v britskej metropole veľká. „Slovenský
olympijský výbor má monopol na predaj
olympijských vstupeniek na našom území. Výkonný výbor SOV však už pred
prázdninami rozhodol, že prostredníctvom našej marketingovej spoločnosti
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Letecký pohľad na most so stavebnými
robotníkmi, ktorí formujú obrovské číslo 2 symbolizujúce dva roky, ktoré zostávajú do
začiatku olympijských hier 2012 v Londýne. z
V popredí Centrum vodných športov, v
pozadí hlavný olympijský štadión.
FOTO
TASR

__________________________________
Pre rok 2010 je do SOTT Londýn 2012
zaradených dovedna 48 individuálnych
športovcov a tri kolektívy. Po koncoročnej

sumarizácii výsledkov na vrcholných súťažiach 2010 dôjde k prehodnoteniu zloženia top tímu. Niektorí športovci doň môžu
pribudnúť a tí, ktorí nebudú spĺňať výkonnostné kritériá a ani sa už na nich nebude
vzťahovať tzv. ochranná lehota, z tímu vypadnú. U troch vytypovaných kolektívov
s najvyššou výkonnosťou bude ich členstvo
v top tíme trvať dovtedy, kým budú v hre
o postup na OH v Londýne. „Prebojovať sa
na olympiádu je v kolektívnych športoch
z Európy extrémne ťažké, ale ak chceme,
aby niektorý tím mal aspoň šancu dokázať to, musíme mu utvoriť dlhodobé
kvalitné podmienky na prípravu,“ uviedol
Ľubor Halanda.
Mimo SOTT Londýn 2012 sú zaradení
ďalší potenciálni účastníci Hier vo veku do
23 rokov, ktorí čerpajú podporu na prípravu
v rámci Juniorského olympijského tímu.
Na pondelňajšom zasadnutí štábu sa preberali aj návrhy na tzv. štidendistov Olympijskej solidarity MOV. V rámci tohto projektu by mali byť od septembra 2010 podporení predovšetkým tí športovci s potenciálom kvalifikovať sa na OH v Londýne,
ktorí zatiaľ nie sú zahrnutí v žiadnom systéme komplexnej podpory.
V džude sa kvalifikačný proces na OH v
Londýne už začal a v streľbe sa o prvé miestenky bude bojovať už na augustových majstrovstvách sveta v Mníchove. Ale rozhodujúci boj o olympijské miestenky sa začne až
na budúci rok.

Aktuálne zloženie Slovenského
olympijského top tímu Londýn 2012:
Individuálne športy:
Atletika: Martina Hrašnová, Libor Charfreitag, Dmitrij Vaľukievič, Dana Velďáková, Lucia Klocová, Matej Tóth, džudo:
Milan Randl, plávanie: Martina Moravcová, rýchlostná kanoistika: Ľubomír Hagara, K2 - Peter Gelle, Tomáš Martinek,
K2 - Iveta Kmeťová, Martina Kohlová, K4
- Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer,
Juraj Tarr, Erik Vlček, športová streľba:
Danka Barteková, Mário Filipovič, Jozef
Gönci, Pavol Kopp, Marián Kovačócy,
Zuzana Štefečeková, Ján Fabo, Daniela
Pešková, Erik Varga, Monika Zemková,
športová gymnastika: Samuel Piasecký,
tenis: Dominika Cibulková, Daniela Hantuchová, triatlon: Pavol Šimko, veslovanie:
Lukáš Babač, vodný slalom: Peter Cibák,
C2 - Pavol a Peter Hochschornerovci, C2 Tomáš Kučera, Ján Bátik, C2 - Ladislav
Škantár, Peter Škantár, K1 - Jana Dukátová, Elena Kaliská, C1 - Michal Martikán, Alexander Slafkovský, vzpieranie:
Ondrej Kutlík, Martin Tešovič, Viktor
Gumán, Lucia Trojčáková, zápasenie: David Musuľbes
Kolektívne športy:
Hádzaná - muži, volejbal - muži,
basketbal - ženy

Inovácia webovej stránky SOV –
multimédiá aj sociálne siete
Od štvrtka 29. júla spustil Slovenský
olympijský výbor inovovanú podobu svojej
internetovej stránky www.olympic.sk. Nový
vizuál je v porovnaní s predošlým modernejší a
zjavne odľahčený, s výrazne menším počtom
položiek menu pri celkovom zachovaní predošlého bohatého obsahu a jeho obohatení.
3

Základné členenie správ s výnimkou zachovaných TOP NEWS sa zmenilo na Aktuality
SOV (čo sú vlastné správy zväčša z “kuchyne”
SOV) a Športové aktuality s chronologickým
radením športových správ TASR z domova i
zo sveta. Orientácia návštevníka stránky je
jednoduchšia, než predtým.

Významnou novinkou je zavedenie multimediálnej sekcie (v hornom menu) s vlastnými video a audionahrávkami SOV, ako aj
zavedenie fotogalérie. Samozrejme, multimediálna sekcia sa bude plniť a dopĺňať priebežne, pričom fotogaléria (a výhľadovo aj
videogaléria) bude postupne obsahovať aj statické a pohyblivé obrázky významných osobností našej olympijskej histórie. V duchu s modernou dobou je už stránka prepojená aj so
sociálnymi sieťami. Časť jej obsahu môžu
zdielať aj fanúšikovia Facebooku či Twitteru.
Novinkou je aj spustenie blogu. Počas augustových olympijských hier mládeže v Singapure bude na stránke SOV blogovať naša
ambasádorka OH mládeže Danka Barteková.

Prekliky na iné
webové stránky sú
už riešené len v rámci
jednej sekcie (predtým
boli na viacerých
miestach). Jedinou výnimkou sú stránky
najbližších vrcholných
olympijských podujatí
(v súčasnosti OH mládeže 2010 v Singapure, OH 2012 v Londýne a ZOH 2014 v
Soči). Prekliky na ich webové stránky, spoločne
s aktuálnym spravodajstvom a s ďalšími textmi
týkajúcimi sa uvedených podujatí, sú skryté pod
ich logami na hlavnej stránke.
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Na juniorských ME v stolnom tenise
kompletná medailová kolekcia Balážovej
Istanbul 25. júla (TASR) - Slovenská stolnotenisová reprezentantka Barbora Balážová získala na MEJ v Istanbule kompletnú
medailovú kolekciu. Tretia európska hráčka
kategórie junioriek získala zlato v štvorhre,
striebro v mixe a bronz v dvojhre. Balážová
tieto cenné kovy pripojila k zlatu, ktoré

vydolovala pred dvoma rokmi tiež v štvorhre.
Teraz sa jej to podarilo s kontinentálnou
jednotkou Sabine Winterovou. Vo finále
zdolali francúzsku dvojicu Abbatová, Loeuillettová viedli už 2:0. V singli Balážová v
semifinále jasne nestačila na Maďarku Doru
Csillu Madarázsovú.

Štyri medaily slovenských tenistov na ME do 18 rokov,
Čepelová so zlatým double
pre Slovensko v tejto kategórii prvý singlový
titul v ére samostatnosti. Vo finále debla
zdolali víťazky Australian Open 2010 Čepelová so Škamlovou ako nasadené jednotky
siedmy nasadený holandský pár Schuursová,
Van Der Sarová v dvoch setoch 6:1 a 6:4.
Škamlová získala v singli v Klosterse bronz
rovnako ako Filip Horanský s Jozefom
Kovalíkom v debli chlapcov.

Klosters 25. júla (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová získala na ME jednotlivcov do 18 rokov vo švajčiarskom Klosterse zlatý double, keď triumfovala vo dvojhre i vo štvorhre spoločne s krajankou
Chantal Škamlovou. Vo finále dvojhry si
Slovenka ako nasadená päťka poradila so
Španielkou Arruabarrenovou-Vecinovou
hladko v dvoch setoch 6:2, 6:3 a vybojovala

Na ME v atletike kladivár Libor Charfreitag zlatý!

Barcelona 28. júla (TASR) – Slovenský kladivár Libor Charfretag si vybojoval na 20.
majstrovstvách Európy v Barcelone zlatú medailu! Vo finále triumfoval výkonom 80,02 m.
Charfreitagov vzácny kov znamená, že slovenská atletika sa od svojho samostatného
účinkovania od roku 1993 prvýkrát ovečila na
ME medailou. Striebro si vybojoval Talian
Nicola Vizzoni so 79,12 m a bronz Maďar
Krisztián Pars so 79,06 m.
"Pred finále som si hovoril, že začnem
zľahka a keď mi to pôjde, tak pridávať a
pridávať. Aj sa mi to podarilo, v druhej
sérii mi kladivo akurátne vyletelo. Hrozil
som sa pokusu do klietky, alebo iného
nezdaru, chcel som začať tak, ako v kvalifikácii. Síce som ju vyhral, no dobre
viem, že vo finále sa mohlo udiať všeličo.
Musel som sa pripraviť na veľmi dlhé po-
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kusy, pretože boj o medaily dokáže naozaj veľmi inšpirovať," hovoril prvý muž
tohtoročných svetových tabuliek Charfreitag. Pred svojou rodinou, mamou, otcom a
sestrou Libor kladivo dokonale vo finále v 2.
pokuse rozkrútil. Inšpirovala ho najmä šanca
na historické zlato, a tak si želal hlavne jedno.
"Aspoň jeden pokus, ktorý mi vyjde, určite poletí ďaleko." A aj poletel.
Vo finále skoku do diaľky dosiahla 27ročná Renáta Medgyesová životný úspech,
keď obsadila 7. miesto v osobnom rekorde
671 cm z piateho pokusu. Deviatej Jane Velďákovej výkonom 654 cm chýbalo chýbali
na postup do užšieho finále iba 2 cm. Zhodne na 7. miestach skončili v chôdzi na 20 km
Matej Tóth a v trojskoku Dmitrij Vaľukevič. Výškar Peter Horák obsadil 10.
miesto.

V antickej Olympii zapálili oheň
pre augustové I. olympijské hry
mládeže v Singapure

OLYMPIA 23. júla (SOV) –
V kolíske antických olympijských hier, gréckej Olympii,
v piatok 23. júla zapálili oheň
pre I. olympijské hry mládeže,
ktoré sa uskutočnia 14. – 26.
augusta v Singapure. Ceremoniál zapálenia ohňa pred Hériným chrámom
v antickej Olympii mal podobný scenár, aký
sa tradične spája so zapálením ohňa pre
každé letné aj zimné olympijské hry. Oheň v
čaši s pomocou parabolického zrkadla zapálila veľkňažná Hérinho chrámu a symbolická pochodeň pre OH mládeže v Singapure na tom istom mieste vzplanula v
rukách prvého bežca štafety s olympijským
ohňom, gréckeho účastníka I. OHM v skokoch na trampolíne Apostolosa Koutavasa.
“Som hrdý a je to pre mňa veľmi
zvláštna chvíľa sledovať vôbec prvé zapálenie ohňa pre olympijské hry mládeže.
Dúfame, že mladí ľudia na celom svete
precítia ducha OH mládeže, symbolizovaného aj štafetou s ohňom, spojenou s
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posolstvom priateľstva a rešpektu,” vyhlásil na slávnosti prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge.
Predseda organizačného výboru I. OH mládeže v Singapure (SYOGOC) Ser Miang Ng
po ňom dodal: “Je to veľká česť - byť
svedkom zrodu novej iniciatívy pre mladých ľudí. Dúfam, že všetci sa v celej
našej činnosti budeme inšpirovať olympijskými hodnotami a žiť podľa nich.
Štrnásteho augusta oheň rozžiari nebo
nad Singapurom a odštartuje novú kapitolu olympijskej histórie – olympijské hry
mládeže!”
Na slávnosti v Olympii boli prítomní aj
predseda koordinačnej
komisie MOV pre I.
OH mládeže Sergej
Bubka,
prezident
Gréckeho olympijského výboru Spyros
Kapralos, celosvetová
ambasádorka I. OH
mládeže, hviezdna atlétka Jelena Isinbajevová a mnohí ďalší
významní hostia.
Púť štafety s olympijským ohňom z
Olympie do Singapuru
potrvá 22 dní a bude
mať zastávky symbollicky v piatich mestách
piatich kontinentov –

už 24. júla v Berlíne (Nemecko), 26. júla v
Dakare (Senegal), 30. júla v Mexico City
(Mexiko), 1. augusta v Aucklande (Nový
Zéland) a 4. augusta v Soule (Kórejská
republika). Posledný týždeň pred slávnostným otvorením OHM (to sa uskutoční
14. augusta) poputuje oheň už priamo cez
Singapur.
V štafete s ohňom, propagujúcej olympijské
hodnoty - výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt, sa vystrieda dovedna 2400 bežcov z
celého sveta. Už v sobotu 24. júla v Berlíne si
s olympijským ohňom zabehli aj dvaja mladí
slovenskí športovci - študenti piešťanského
Gymnázia Pierra de Coubertin Marián

Adamčík a a Terézia Beitlová, ktorých na
realizáciu tejto čestnej úlohy nominoval
Slovenský olympijský výbor.

Cyklistickú Tour de France vyhral tretí raz Španiel Contador
Paríž 25. júla (TASR) - Španielsky cyklista
Alberto Contador sa stal víťazom 97. Ročníka legendárneho podujatia Tour de France.
Jazdec stajne Astana tak po rokoch 2007 a
2009 pridal už svoj tretí triumf.
Dvadsaťsedemročný Contador vyhral s

tesným náskokom 39 sekúnd pred svojím
najväčším konkurentom Andym Schleckom
z Luxemburska. Dvojica si tak zopakovala
vlaňajšie umiestnenie, no Schleck tento rok
znížil stratu na minimum. Tretiu priečku si
vyjazdil ruský pretekár Denis Meňšov.

Prezident MOV Rogge pochválil Londýn za prípravu OH 2012
Londýn 29. júla (TASR, Reuters) Prezident Medzinárodného olympijského
výboru (MOV) Jacques Rogge pochválil
organizátorov OH 2012 v Londýne za spĺňanie časových a rozpočtových plánov.
Rogge to uviedol pri príležitosti odpočítavania dvoch rokov do štartu londýnskej
olympiády. "Sme veľmi spokojní, pretože
robia veci načas a v rámci rozpočtu, a
tiež pre rozvoj vízie, ktorá tvorí olympiádu. A tou je priniesť šport nielen britskej, ale celosvetovej populácii," uviedol
Rogge v Londýne.
Belgičan, sám bývalý olympijský jachtár, tiež
pochválil olympijskú dedinu. "Umiestnenie
olympijskej dediny - hneď vedľa olympijského štadióna, bazéna a velodromu - bude
jedinečné, pretože mnohí športovci budú
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musieť prekonávať minimálne vzdialenosti do dejísk," uviedol šéf MOV a dodal:
"Celá filozofia organizačného výboru v
Londýne sa krúti okolo dobra pre
športovcov."
Šéf MOV pochválil aj organizátorov OH
2016 v Riu de Janeiro. "Mali najlepšiu
ponuku. Je to vzmáhajúca sa krajina a to je
dobrým signálom pre olympijské hnutie,"
uviedol Rogge a vyjadril nádej, že čoskoro
bude olympiádu hostiť aj africká krajina: "Ak
by sme to dokázali aj v Afrike, bolo by to
fajn."
Počas Roggeho londýnskeho prejavu odznelo aj oznámenie uzavretia partnerskej zmluvy MOV s americkou multinacionálnou firmou
Procter & Gamble. Tá sa stala jedenástym
celosvetovým partnerom MOV.

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

http://www.olympic.sk
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