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VK KOFI Tren�ín vedie dve ligy po úvodnom kole 
V súhrnnom hodnotení ligových klubov je však druhý .. 
VZPIERANIE�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
Úvodné kolo ligy mužov, dorastencov, starších 
a mladších žiakov sa odsú�ažilo v priebehu marca 
2012.  

Do sú�aží družstiev sa zapojilo 14 klubov, 
pri�om dva kluby postavili aj B -tím. V súhrne ligových 
sú�aží sa na prvej prie�ke slní Tatran Krásno nad 
Kysucou, ako jediný klub s ú�as�ou vo všetkých 
vekových, a sú�tom 97 bodov.  

Dorastencom KOFI Tren�ín, ako vla�ajšiemu 
majstrovi, by na vyrovnanie predstihu Krásna a návrat 
na najvyššiu prie�ku v súhrnnom hodnotení sta�ilo 
obsadi� na DL šiestu prie�ku. No pri neú�asti 
v dorasteneckej lige zostúpil vla�ajší „Najúspešnejší 
ligový klub“ so 77 bodmi v roku 2012 na druhé 
miesto.  

Tretí je predbežne Thermál Ve�ký Meder so 
sú�tom 74 bodov, zapo�ítané bolo ú�inkovanie jeho A 
–tímu. �alšie poradie je v tabu�ke.  

Diana-Orol Ružomberok postúpila v mužskej 
sú�aži do extraligy. V lige plánovala zanecha� svoj B-
tím, ktorý napokon neštartoval. Viktória Košice 
dobrovo�ne zostáva v ligovej sú�aži mužov. V doraste 
sa neprihlásil spomínaný Tren�ín.  

V žiackych kategóriách nastal úbytok 
družstiev. Pod�a avizovaného po�tu ú�astníkov 
neštartovali 3 tímy starších (Hurbanovo, Dolný Kubín, 
Považan B) a až 6 tímov mladších žiakov, kde 
štvorbojoví ú�astníci prišli okrem avizovaných B –a C 
–tímov o konkurenciu vla�ajšieho vicemajstra Olympie 
Bobrov, bronzového Považanu �i Moravského 
Lieskového. Štvorbojovej ligy sa napokon nezú�astnilo 
ani Štúrovo. 

Mládež  
žije športom     5 / 2012 
Téma : 
Úvodné kolá ligy 
2012 

Hod 2 kg medicinbalom v Likavke, na 
fotografii mladší žiaci VK KOFI Tren�ín 
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VZPIERA�I PO ÚVODNOM KOLE LIGY 

Mládež žije športom 
 

 
 

 
Tabu�ka úspešnosti klubov v ligových sú�ažiach po úvodnom kole 
VZPIERANIE�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
R  EXL/LIGA MUŽI DOR. LIGA ŽIACKA ML. ŽIACI SUM 

             

1 TATRAN Krásno n/Kysucou     5 21 1 28 2 25 3 23 97 
2 KOFI Tren�ín     1 28     5 21 1 28 77 
3 THERMÁL Ve�ký Meder         5 21 1 28 2 25 74 
4 OLYMPIA Bobrov 5 21     4 22 3 23 n - 66 
5 MKVaSŠ Košice 3 23     6 20 7 19     62 
6 STROJÁR Hurbanovo     3 23 9 17 n - 5 21 61 
7 SOKOL Hlohovec 2 25     2 25         50 
8 SLÁVIA Ružomberok         3 23     4 22 45 
9 VIKTÓRIA Košice     2 25 8 18         43 
10 POVAŽAN NM n/Váhom         7 19 4 22 n - 41 
11 ELKOP Dolný Kubín 1 28         n -     28 
12 DIANA-OROL Ružomberok 4 22                 22 
  DUNAJPLAVBA BA     4 22             22 

14 SOKOL Moravské Lieskové             6 20 n - 20 
             

  MKVaSŠ Košice  B     6 20             20 
  THERMÁL Ve�ký Meder  B             8 18 n - 18 

             

 DIANA-OROL Ružomb.  B     n -              
 POVAŽAN NM n/Váh.  B             n -      
 THERMÁL Ve�ký Meder  C                 n -  
 MŠO Štúrovo                 n -  

 
Aj ke� rozpisovú podobu majstrovskej sú�aže 

družstiev v roku 2012 vlastne zatia� nepoznáme, do 
súhrnného hodnotenia boli na základe 
predchádzajúcich rokov zapo�ítané ligové sú�aže 
mužov, dorastencov, žiakov a mladších žiakov. Neboli 
zapo�ítané ligy školské, ke�že sú regionálneho 
charakteru, neboli zapo�ítané ani veteránske, ke�že 
nebývali sú�as�ou šampionátu družstiev, a ani ich 
výsledková tabu�ka si zatia� nenašla cestu „na povrch 
zemský“. Nie sú zapo�ítané ani výsledky študentov, 
ktorí v sú�aži reprezentujú svoje školy, a nepo�ítala sa 
ani ženská liga, tú Slovensko neobnovilo, a tak naše 
diev�atá opä� štartujú „vonku“ ( p. Mládež 6 /2012) 

Situácia v extralige 
EXTRALIGA MUŽI�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
Elkop Dolný Kubín (Miro Janí�ek, Michal 

Pokusa, Tomáš Chovanec) vedie 5 –�lennú 
extraligu mužov s vyše 200 –bodovým predstihom 
pred Hlohovcom. Elkop nastúpil so zahrani�nou 
posilou, no ak mu zapo�ítame tento rok výsledky 
tren�ianskeho študenta Mira Daudu, tak by do sú�tu 
fakticky žiadnu posilu nepotreboval. Diane sa 
v extralige štart hos�ujúcej posily napokon 
„neprepiekol“, takže bojovala o tretiu pozíciu 

s mestským klubom Košíc. Koši�an Matej Ková� sa 
podobne ako Kožienka s Palkovi�om kvalifikovali na 
„Európu“, a tak Košice pozíciu domácej Diane „vyfúkli“ 
o necelých desa� bodov. Bobrov zase stratil body po 
tom, ako sa Kožienka „pres�ahoval“ do Diany a sú�et, 
ani s Kruželovou pomocou, mu lepšie ako ostatné 
miesto v extralige nezabezpe�il. V Orlovni štartovalo 
aj družstvo žien, reprezentácia sa predviedla pred 
aprílovým šampionátom. 

 

Vzpiera�i po úvodnom kole ligy 
Mládež žije športom 5 /2012 
 
a2c 2012 pod�a: klubové info, dopl. 
Fotografie: VK KOFI Tren�ín 
Publikácia neprešla jazykovou  
korektúrou. 
Po�et strán : 5 
            

Pripomienky : na vkkofi@gmail.com  
www.vkkofi.wbl.sk 
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�

    Jozef Pšenák                                                                                                                                Ji�í Žejdlík                  �
�

���������������������������������������������������������������������������������������� ��
�

       Denis Fabo                                                                                                                             Matúš Pokusa              �
�

���������������������������������������������������������������������������������������� �
 

       Pa�o Svr�ek                                                                                                                               Milan Ková� 
 

�
 

   Jakub Fabo, štart 
 
 

  VK KOFI Tren�ín  Ro�. Tel. hm.  Trh Nadhod   Dvojboj Sincl. b.  
1 SVR�EK Pavol 1982 77,00 130  150  280 351,14 
2 ŽEJDLÍK Ji�í 1985 68,00 120  130  250 337,71 
3 POKUSA Matúš 1988 92,40 135  156  291 333,54 
4 KOVÁ� Milan 1988 81,80 115  140  255 309,61 
5 FABO Denis 1993 76,50 97  105  202 254,25 
6 PŠENÁK Jozef 1993 70,90 82  107  189 248,72 

1 

              1586,2442 

Družstvo VK KOFI Tren�ín zví�azilo  
v úvodnom kole ligy mužov 
LIGA MUŽI 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
�

Galéria úspešných. VK KOFI Tren�ín (Pa�o Svr�ek, 
Ji�í Žejdlík, Matúš Pokusa na fotografiách) má po prvom kole 
vyše 100 –bodový náskok pred jednotkou východnej skupiny 
Viktóriou Košice (Tatar�ík, Farkas, Radko Horváth) v ligovej 
sú�aži mužov.  

V imaginárnom bodovom súhrne oboch sú�aží mužov 
sa výsledok Tren�ína (liga) vkliesnil hne� pod vedúci Dolný 
Kubín (extraliga), a Košice nad piateho, �ím sa opätovne 
otvára neriešená otázka kvality „súboja najlepších“. 

 

Ligovým prekvapením je Hurbanovo (R. Hatala, K. 
Kuvik), ktoré v lige zamávalo z 20 –bodovej vzdialenosti 
Dunajplavbe (A. Fratri�, F. Brandýs) a predbežne sa usadilo 
na trojke. Jasná provokácia, takže pod�a ostatných rokov 
môžeme od Bratislavy o�káva� odvetnú akciu. Na 
tren�ianskom pódiu absolvoval Jakub Fabo (VK KOFI 
Tren�ín) �alšiu z kontroliek pred košickými MS. Navyše, 
úvodné sú�aže mužov poskytli aj preh�ad aktuálnej 
výkonnosti jednotlivcov pred ME. Európa sa rozbieha už 6. 
apríla.  

 

Prejdime informatívne na dorast, ktorý sú�ažil iba 
necelý týžde� pred ve�kono�nými prázdninami.  Suverénnu 
pozíciou Krásna (Mur�o, Polá�ek) dostihuje Sokol Hlohovec 
(Bodorikovci a Ostrovský), pri�om Tatran má predstih iba 
nie�o okolo 4,5 b. Rivali zaistili, že pokra�ovanie sú�aže bude 
zaujímavé. Oba kluby môžu postavi� v sú�asnosti najlepších 
mládežníkov krajiny. Tretia sa predbežne ocitla Slávia 
Ružomberok (Jakub Žilava), ale v rebí�ku má iba 50 –bodový 
predstih pred Bobrovom (Bar�ák, Kurjak) a bronzová pozícia 
je lákavá.  
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Žiacke sú�aže vo vzpieraní 
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV VO VZPIERANÍ�
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
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Žiacka liga 
VK KOFI TREN�ÍN  Ro�. Tel. hm.  Trh Nadhod   Dvojboj Sincl. b.  

1 FABO Oliver 1999 43,00 38  50  88 171,25 
2 �ACHO Viliam 1998 50,08 42  52  94 159,45 
3 VETRÁK Vratislav 1999 52,00 38  47  85 139,72 
4 ONDRUŠKA Anton 2000 32,00 22  30  52 138,14 
5  PUNA Peter 1998 56,10 33  45  78 120,60 

5 

              608,5608 
�

Liga mladších žiakov 
VK KOFI TREN�ÍN  (KTN) Hod 2 kg Trojskok Trh Nadhod Štvorboj Body 
1 ONDRUŠKA Anton 2000 32,00 57 60 95,6 119,5 198 332,20 
2 PUNA Pavol 2002 30,60 54 57 103,6 114,8 189 329,30 
3 DOBIÁŠ Samuel 2001 32,80 60 53 85,2 100,7 185 298,93 
4 ŠKUNDA Thomas 2002 41,50 69 52 50,3 60,4 176 231,76 
5 BRLEJ Samuel 2002 36,30 44 48 60,0 73,9 150 225,93 

1 

                  1192,1978 
�

�

�

�

V žiackej sú�aži sa prezentovalo 
osem družstiev a dvojbojový štart si 
zapísali aj �alší jednotlivci, takže 
štartovalo takmer 40 žiakov. 

Thermál Ve�ký Meder úplne 
zrezignoval zo sú�aže mužov, posnaží 
sa prebojova� do finále v doraste, 
zato úplne sa sústredil na žiacke sú�aže, 
a urobil dobre. V konkurencii starších 
žiakov má 50 bodov predstih pred 
Krásnom, na tretej prie�ke sa usadila 
Olympia Bobrov a Tren�ínu zostáva 
úloha najskôr zdola� Považan, ktorý si 
v úvode o 20 bodov „nadbehol“.  

 

Individuálne vedú pretekári 
Medera J. Juhász a Holocsi, v najlepšej 
trojke aj Pavlus z Krásna, v najlepšej 
desiatke pretekárov aj Oliver Fabo (VK 
KOFI Tren�ín).  

V žiackej lige dostali príležitos� 
aj diev�atá, štartovali vo farbách 
Považanu a B -tímu Ve�kého Medera. 

Na fotografii družstvo starších 
žiakov VK KOFI Tren�ín Vra�o Vetrák, 
Peter Puna, Vilko �acho, v spodnom 
rade Oliver Fabo a Tónko Ondruška (ml. 
žiak) 
�

Mládež žije športom 
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Mladší žiaci VK KOFI Tren�ín najlepší v štvorbojovej lige 
LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV�

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  �
�

Rivalom v mladších žiakoch bude Tren�ínu 
práve ví�az západnej skupiny, Ve�ký Meder. I ke� 
KOFI Tren�ín prebežne vedie, až pokra�ovanie 
sú�aže ukáže, �i sa 40 –bodový rozdiel zmenší 
alebo preh	bi. Na prvej prie�ke sa teda umiestnil tím 
štartujúci v najmladšom zložení, KOFI Tren�ín 
doplnil skalných hne� o tri mladé talenty z 
tren�ianskeho školského krúžka. Tren�iansky tréner 

Mgr. Milan Ková� svoje tímy chváli, a veru môže by� 
na pretekárov právom hrdý. Krásno, ako vla�ajší 
majster, sa v mladších žiakoch skvie predbežne na 
tre�om. Vä�šia polovica tabu�ky však zíva po úvodnom 
kole prázdnotou, z 11 prihlásených tímov v štvorboji 
sú�ažil iba finálový po�et (5). Hurbanovo sa neuviedlo 
do sú�aže staršieho žiactva, taže v mladšom mu 
držme palce, aby pokra�ovalo.  

�

Najlepšími štvorbojármi na body sú 
Patrik Rie�i�iar, sú�asne aj najlepší skokan, 
z Krásna a pretekári VK KOFI Tren�ín Tónko 
Ondruška a ešte len vla�ajší prípravkár Pavol 
Puna. Rovnaké poradie je aj v rebrí�koch 
dvoch vzpiera�ských disciplín. Zaskveli sa 
i diev�atá, ke� všetky tri sa umiestnili v hornej 
polovici súhrnnej tabu�ky.  

Zo zaujímavostí sú�aže. Slávia svoj 
najmladší pretekársky fond oficiálne doplnila 
o Petra, �alšieho �lena vzpiera�ov 
Buschbacherovcov. Katrin Trebichavskú z 
Moravského Lieskového v tíme doplnili dve 
nové tváre. Jeden pretekár chýbal Košiciam, 
aby postavili družstvo, chlapci zatia� štartovali 
ako jednotlivci. 

Na fotografii naradostené družstvo 
mladších žiakov VK KOFI Tren�ín 
 

Žiacke sú�aže prebiehali spolu, i ke� 
v regionálnych skupinách. VK KOFI štartoval 
netradi�ne v Likavke, kam mali družstvá 
geograficky najbližšie. V štvorbojovej ligovej 
sú�aži ste sa mohli zoznámi� aj s novými 
tvárami, i ke� viaceré už poznáme zo 
štvorbojových sú�aží „barbelkovej“ školskej 
ligy alebo turnajových pretekov v dvojboji.  

 

 
Viacerí pretekári dnes absolvovali 

v celoslovenskej konkurencii svoje prvé štvorbojové 
štarty. Mimo hodnotenia ligy štartovali aj mladší 
žiaci z klubov, ktoré družstvo nepostavili. I tu sa 
prejavuje deficit „sezónnych turnajov pre všetkých“, 
ktoré mali dlhoro�ne vynikajúce termínové 
zaradenie z poh�adu sú�ažného roka.  

Jarné turnaje pre mladších žiakov nám 
nejako „zakapali“ a štvorboj sa z klubových turnajov 
už úplne vytratil. A pritom, boli to práve  klubové 
turnaje, ktoré bývali nosite�om kvality nielen po 
výkonnostnej, ale aj celkovo po športovej 
stránke.  

 
 

Osmi�ka tímov v žiackej lige je v porovnaní 
s vla�ajškom kvantitatívnym zlepšením. V mladších 
žiakoch vlani štartovalo v úvodnom kole desa� tímov 
vrátane Kubína, takže na toto miesto zavesíme 
z h�adiska perspektívy prvý vážnejší alarm - záujem 
o vzpieranie 10 až 12 –ro�ných žiakov základných 
škôl v roku 2012, v relácii k záujmu klubov a oddielov 
vzpierania o krásnu, ale lopotnú prácu s najmladšou 
vekovou kategóriou.  

Úrove� kategórie s nálepkou „technická 
príprava“ sa môže významne prejavi� na kvalite 
budúcej žiackej, dorasteneckej i ligy mužov, ako aj 
budúcej mládežníckej reprezentácie. 

 

� 


