
Správa športovo-technickej komisie 

nerýchlostných motorových člnov za rok 2019 

a za sezóny 2016 až 2019 

     V priebehu roku 2019 sa uskutočnilo  8 kôl Slovenského pohára , z ktorých každé tvorilo 5 samostatných 
disciplín. Systém kumulácie viacerých disciplín do jedného víkendu má u účastníkov  Slovenského pohára 
naďalej dobrý ohlas ako aj úplne slobodný prístup k rozhodovaniu sa, ktorú z disciplín počas víkendu bude 
pretekár absolvovať a ktorú vynechá. V Slovenskom pohári bolo poradie nasledovné na prvom mieste Michal 
Jankovič  14 919b. na druhom Juraj Fencl st. 11 613b. a na tretom mieste Michal Ružička 10 772b. Ďalej sa 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej Republiky v regularite  náročnosť organizácie tohto podujatia bola 
zvládnutá na dobrej úrovni. Na špičke sa odohral vyrovnaný súboj. Na prvom mieste sa umiestnila posádka 
Juraj a Štefánia Fenclová s počtom 35 trestných bodov, na druhom mieste skončili Medvecký Jozef Hladíková 
Iveta s počtom 43 trestných bodov a na tretom mieste Michal a Alica Jankovičová s počtom 54 trestných 
bodov. Okrem toho sa uskutočnila Modrá stuha Dunaja a Ľadová plavba.  

Celkove naši pretekári v diaľkovej plavbe naplávali počas sezóny 2019   11 024km čo je porovnateľné 
s predchádzajúcim rokom. Na prvom mieste v triede A sa umiestnil  Rudolf Hurban s počtom naplávaných 
2387km v triede B sa na prvom mieste umiestnil Mikuláš Egrecký ml. s 2028km. Trofej Zahraničných plavieb 
vyhral Mikuláš Egrecký ml. 

      Celkovo súťažiaci získali 17 výkonnostných tried 4x majstrovskú, 8x 1., 3x 2.  a 2 x 3. výkonnostnú triedu. 

  Do budúcnosti opäť dávam do pozornosti možnosť väčšej aktivity klubov v organizovaní klubových plavieb 
spojených s niekoľkodňovým pobytom v prírode,  organizovaním spoločných dlhších plavieb smer Rakúsko, 
Nemecko, Maďarsko, ktoré by určite prilákali práve tých nových, ktorí v týchto končinách ešte po vode 
neboli. Samozrejme, že každý klub privíta neformálne pozvanie od klubu, ktorý takúto akciu organizuje. 
V čase internetového prepojenia to nemôže byť žiaden problém. Ďalej naši pretekári majú možnosť zúčastniť 
sa pretekov v Českej republike. Komisia sa nebráni akémukoľvek návrhu zo strany klubov a oddielov, ale 
i jednotlivcov, ktorý povedie k zväčšeniu príťažlivosti našich akcií. 

V rámci sezón  2016 až 2019 bolo z organizovaných 46 športových podujatí z poverenia Slovenského zväzu 
vodného motorizmu. Počas tohto obdobia taktiež prebiehali celo ročne súťaže v DP a TZP kde počas tohto 
obdobia bol jedno značne najúspešnejší Rudolf Hurban ktorý hájil dobré meno nášho zväzu na zahraničných 
plavbách. Naši športovci sa taktiež zúčastnili podujatí bratského Českého zväzu. Veľký úspech mali plavby do 
starého koryta cez plavebnú komoru v Čunove a v Dunakility zabezpečované klubom AŠK Inter. Na začiatku 
tohto obdobia sme pozorovali nárast pretekárov v triede A teraz môžeme konštatovať že to bol iba chvíľkový 
výkyv v súčasnosti je počet lodi v oboch triedach vyrovnaný.   
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