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Tradične úspešný šampionát v pretláčaní rukou
Dňa 25.04.2015 sa v spoločenskej sále Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji uskutočnili
v poradí uţ 21. juniorské majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 20. majstrovstvá SR klubov.
Podujatie malo uţ tradične vysokú úroveň tak po stránke športovej, ako aj po stránke
organizačnej. Aj tento rok sa zišla skvelá konkurencia juniorov - viac ako 50. pretekárov
z celého Slovenska. Podujatie otvorila riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji Ing.
Katarína Kubišová a povzbudivé slová na začiatku povedali pretekárom, rozhodcom aj
divákom súčasný prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Ing. Marian Čapla a
zástupca riaditeľky Spojenej školy a zároveň riaditeľ súťaţe Ing. Juraj Mudroch. Medzi
vzácnymi hosťami sme privítali aj zakladateľa tohto športu na Slovensku, bývalého
prezidenta svetovej asociácie pretláčania rúk RNDr. Milana Čaplu. Zároveň sme privítali aj
Ing. Alexandra Molnára, predsedu komisie pre kultúru, sociálne veci, školstvo, šport a mládeţ
v obci Bernolákovo.
Najlepšie výsledky medzi juniormi dosiahli jednotlivci z klubov, ktoré sú liahňou
talentov, ako je Ţarnovica, Orava, Senec, Dobrá Voda, Prešov, Kokava nad Rimavicou,
Zvolen, Bratislava, Myjava, Revúca.

Sme veľmi radi, ţe medzi športovcami z celého

Slovenska sa nestratili ani naše nádeje z Armwrestling klubu pri Spojenej škole v Ivanke pri
Dunaji, ktorí v ťaţkých zápasoch preukázali svoj talent a nádej do budúcnosti a dvaja z nich
získali cenné kovy. Martina Sojková získala v kategórii do 60 kg druhé miesto v pravej ruke
a tretie miesto v ľavej ruke. Diana Drobčová obsadila dve tretie miesta v kategórii nad 60 kg
pravou rukou aj ľavou rukou.
Kvalitné výsledky idú ruka v ruke s podmienkami, ktoré Spojená škola vytvára
pretláčačom uţ niekoľko rokov, za čo patrí jej vedeniu vďaka.
Výborná organizačná práca tohtoročného šampionátu by sa zas nedala zvládnuť bez
podpory či uţ finančnej alebo materiálno-technickej zo strany inštitúcií a podnikateľského
sektoru. A preto chcem v mene organizátorov vyjadriť veľké poďakovanie týmto subjektom:


Spojená škola v Ivanke pri Dunaji – www.spojsivanka.sk



Slovenská asociácia pretláčania rukou – www.armwrestling.sk



Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji – www.ivankapridunaji.sk



Bratislavský samosprávny kraj – www.region-bsk.sk



EUROPLAN s.r.o. – Branislav Kadnár – komplexné architektonické a projektové
riešenia stavieb a interiérov – www.europlan.sk



Potraviny FIPE – Peter Vranovský.
Víťazmi jednotlivých juniorských váhových kategórií v ľavej a v pravej ruke boli:
-

PR do 60 kg – Patrik Poţehnaj (AWK Kokava nad Rimavicou)

-

PR do 65 kg – Ján Gábor (bez oddielovej príslušnosti)

-

PR do 70 kg – Pavol Truchlík (Kasprof Security Bul Team Orava)

-

PR do 80 kg – Marek Emerici (AWK Magnezit Revúca)

-

PR nad 80 kg – Mojmír Golenosvský (AWK Prešov)

-

ĽR do 60 kg – Patrik Poţehnaj (AWK Kokava nad Rimavicou)

-

ĽR do 70 kg – Adam Adamov (AWK Tatran Ţarnovica)

-

ĽR nad 70 kg – Marek Emerici (AWK Magnezit Revúca)

-

PR do 50 kg – Nikola Nuttová (bez oddielovej príslušnosti)

-

PR do 55 kg – Kristína Margušínová (AWK Bratislava)

-

PR do 60 kg – Klaudia Lišková (AWK Prešov)

-

PR nad 60 kg – Simona Skruteková (AWK Kokava nad Rimavicou)

-

ĽR do 50 kg – Eva Nováková (AWK Dobrá Voda)

-

ĽR do 60 kg – Klaudia Lišková (AŠK Prešov)

-

ĽR nad 60 kg – Diana Kučerová (AWK Zvolen)

Víťazom 20. majstrovstiev SR klubov sa stal AWK Senec, ktorý vo finále porazil
AWK Prešov. Tretie miesto obsadilo druţstvo AWK Zvolen a odsunulo tak nováčika
medzi klubmi AWK Dobrá Voda na štvrté miesto.

Ing. Juraj Mudroch
Predseda AWK pri SŠ v Ivanke pri Dunaji

