Vyhodnotenie účasti reprezentácie Bratislavy na 53. ročníku
Medzinárodných hier žiakov do 15 rokov
Miesto konania:
Termín:
Počet zúčastnených miest:
Počet športovcov:
Generálny sponzor hier v Ufa:
Počet členov delegácie BA:
Náklady Bratislavy:
Celkové umiestnenie Bratislavy:

Ufa (Rusko, republika Baskhortostan)
09. – 14. júla 2019
84
1 400
Gazprom
24 (18 športovcov, 4 tréneri, 1 VIP, 1 vedúci delegácie)
12 200,00 Eur (letenky, príprava športovcov)
7. miesto spomedzi všetkých miest
1. miesto v rámci európskych miest
Získané medaily:
11. medailí (3 zlaté, 2 strieborné, 6 bronzových) a 12
finálových umiestnení
Organizácia podujatia:
bola na vysokej športovej, technickej a personálnej úrovni
Úroveň športovísk:
mnohé športoviská boli úplne nové a vybudované tesne
pred začiatkom hier v Ufa (nová moderná plaváreň, nová
viacúčelová športová hala, nový atletický štadión...)
Ubytovanie delegácií:
veľmi kvalitné hotelové ubytovanie
Strava:
bola dostačujúca, ale dosahovala iba priemernú úroveň
Doprava športovcov na športoviská: veľmi dobre zabezpečená a organizovaná autobusmi
Sprievodný program:
dobre zabezpečený (2x večerná diskotéka, 1x prehliadka
mesta Ufa a okolia, dobre zorganizovaný záverečný večer
a vyhodnotenie hier v Ufa...)
Vyhodnotenie našich športovcov:
V dňoch od 09. do 14. júla sa delegácia 18 bratislavských športovcov spolu s trénermi
zúčastnila 53. letných Medzinárodných hier žiakov (International children´s games) v ruskom
meste Ufa. Medzinárodné hry žiakov sú svetovým športovým podujatím, ktorého sa pravidelne
zúčastňujú mladí športovci do 15 rokov vrátane. Tohtoročných hier sa zúčastnili športovci
z celého sveta, nechýbali mladí športovci z Európy ale aj z Kene, Mexika, Austrálie či Taiwanu.
Celkovo sa hier zúčastnilo 84 miest z 30 krajín. V tejto konkurencii bratislavskí športovci
obstáli viac ako obstojne. Získali spolu 11 medailí s bilanciou 3 zlaté, 2 strieborné a 6
bronzových. To im stačilo na siedme miesto medzi všetkými zúčastnenými mestami, navyše sa
stali spoločne s litovským Vilniusom najúspešnejším európskym mestom.
O zlatú medailu sa ukážkovo postaral jeden z najlepších skokanov do výšky na
Slovensku Róbert Ruffíni ml., ktorý šikovným ťahom vo finále a prekonaním latky vo výške
196 cm (nový osobný rekord) zdolal svojho finálového súpera z Ruska. O ďalšie dve prvenstvá
sa postarali naši plavci (Poliačik, Špaňár, Folťan, Sabo), ktorí zvíťazili v štafetách 4x100 m
voľným spôsobom a polohových pretekoch.
Patrik Folťan sa stal našim najúspešnejším športovcom keď pridal aj jednu
striebornú (100m znak) a jednu bronzovú medailu (200m polohové preteky). Našim
najúspešnejším dievčaťom sa stala plavkyňa Daniela Mišúthová, ktorá získala striebro za 100
m znak, bronz za 200 m znak a spolu s ďalšími (Galbavá, Ďurišová, Fiedorová) aj bronz
v štafete 4x100 m polohové preteky. Z plavcov sa podarilo bronzovú medailu vybojovať aj
Jakubovi Poliačikovi (400 m voľný spôsob) a Jurajovi Sabovi (50m voľný spôsob). Plaveckí
tréneri Karol Máčik a Peter Macho vyjadrili s dosiahnutými výkonmi a výsledkami obrovskú
spokojnosť.

S nádejou na medailu odštartovali aj naše atlétky, vo štvrtom rozbehu štafety 4x100 m
obsadili druhé miesto a časom sa prebojovali do A finále, v ktorom aj s trochou šťastia
vybojovali pre Bratislavu bronzovú medailu za tretie miesto. Tréner Andrej Benda vyjadril
uznanie svojim mladým zverencom a poprial im ďalší športový rast.
Nesklamali ani naši športovci v grécko-rímskom zápasení, čo kvitovala aj ich trénerka
Agáta Kazimiera Strzelczyk, ktorí sa na hrách zúčastnili prvýkrát. Vo veľkej, prevažne ruskej
konkurencii, sa Matúšovi Derčalíkovi (do 52 kg) a Róbertovi Meszárošovi (do 48 kg)
podarilo prebojovať až do bojov o medailu. Obaja nakoniec obsadili štvrté miesto.
Symbolickým ohňostrojom nad mestom sa 53. Medzinárodné hry žiakov ukončili a
vlajka Medzinárodných hier sa presunula z rúk mladých ruských športovcov z Ufy, do rúk
organizátorov z maďarského Kecskemétu, kde sa budú konať ďalšie hry v roku 2020.

