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ORCA CUP 2013
prepisoval rekordy SR  
v prsiarskych plaveckých 
d i s c i p l í n a c h 

Bratislavský 50 metrový bazén praskal vo 
švíkoch, keď na jubilejnom 15. ročníku 
medzinárodných  plaveckých pretekov 
pod názvom ORCA CUP 2013 skočilo do 
vody rekordných 778 plavcov zo 16 krajín. 
Na podujatí sa zišla takmer kompletná 
juniorská reprezentácia a nechýbali ani 
seniorskí reprezentanti, olympionici 
Tomáš Klobučník a Katarína Listopadová, 
ktorí v súčasnosti trénujú pod vedením 
svetovo uznávaného a úspešného trénera 
Dirka Langeho v rakúskom Grazi. 
Ťahákom podujatia bol Gerhard Zander-
berg z Juhoafrickej republiky, majster 
sveta v discplíne 50m znak. 
Prvý deň pretekov začal veľkolepo. Už  
v prvej disciplíne, ktorou bola prsiarska 
päťdesiatka začali padať rekordy a limity 
jeden za druhým. Najskôr mladý topoľ-
čanský plavec Tomáš Kupec prekonal 
slovenský rekord kategórie 14. ročných 
časom 31.39 sek.. Ďalším prekonaným  
rekordom SR pokračoval juniorský repre-
zentant Pavol Fázik z Orca Bratislava  
s časom 29.25 sek.. V seniorskej kategórii 
sa pokračovalo na rekordnej vlne, keď 
Marek Botík z PO Vital Bratislava prekonal  
rekord SR časom 28.31 sek.. O ďalšie 
prekvapenie sa zaslúžil v žiackej kategórii 

Marek Pavúk z Levíc v disciplíne 1500 
voľný spôsob. Jeho medzičas 9:05,58 na 
800 m bol novým rekordom SR 14. ročných.
Druhý deň pretekov, padali rekordy me-
nej ako deň predchádzajúci. Zakliatou 
bola mužská prsiarska dvojstovka, v ktorej 
boli nečakane diskvalifikovaní prví dvaja 
postupujúci pretekári, olympionik Tomáš 
Klobučnik aj jeho oddielový kolega Daniel 
Vácval z DuBB. To čo sa v tento deň nepo-
darilo starším, bolo vynahradené pred 
plnou tribúnou divákov najmladším plav-
com, pre ktorých tento míting pôvodne 
vznikol. V preteku na 50 m prsia sa o pre-
konanie rekordu SR 11. ročných postaral 
Kevin Bielik z PO Komko Komárno, časom 
39.17 sek.. Vo večernom finále v mužskej 
kategórii podľa predpokladov kraľovala  
v šprintoch na 50 voľný spôsob a 50 znak 
hviezda podujatia, majster sveta, Gerhard 
Zandberg z Juhoafrickej republiky.  
V ženskej kategórii 50 voľný spôsob 
vyhrala časom 26.02 sek. rakúska repre-
zentantka Koschischek Birgit. 
V tretí záverečný deň sa šťastena opäť 
vrátila na bratislavský 50 m bazén a finá-
lové disciplíny boli famózne, tak ako aj 
začiatok tohto vydareného podujatia. 
Prezidentka SPF a zároveň riaditeľka  
jubilejného 15. ročníka Irena Adámková  
sršala šťastím. Prsiarska stovka sa posta-
rala o avizovaný fantastický záver podu-
jatia. Seniorský reprezentant Tomáš 
Klobučnik, ktorý sa správne nasrdil po 
prehratej päťdesiatke a diskvalifikovanej 
dvojstovke časom 1:02.07 vytvoril nový 
seniorský rekord. V ženskej prsiarskej 

stovke sa v prekonávaní rekordov pokra-
čovalo. O rozruch sa postarala Zuzana 
Mimovičová z ŠKP Košice, ktorá vytvorila 
nový slovenský seniorský rekord skvelým 
časom 1:10,76 min. 
Celkovo možno zhodnotiť jubilejný  
15. ročník ORCA CUP 2013 ako veľmi 
úspešný, nielen čo do počtu pretekárov  
a zúčastnených krajín, ale aj v hodnotení 
prekonaných rekordov podujatia, či národ-
ných rekordov. Plavci spolu prekonali  
37 krát rekord mítingu a padlo spolu  
sedem slovenských rekordov. Najlepší 
bodový výkon podujatia zaplával Tomáš 
Klobučnik v disciplíne 100 m prsia, kde 
získal celkovo 840 bodov. U žien najlepší 
bodový výkon zaplávala Koschischek  
Birgit z Rakúska časom 1:00.13 na 100 m 
motýlik kde získala 810 bodov. 

Slovenské plávanie je na dobrej ceste 
k úspechu, počet reprezentantov so 
splnenými limitmi na významné podu-
jatia v roku 2013 rastie:
EYOF: T. Púchly, I. Fratrič, A. Svĕtlík,  
M. Smetana, S. Drábiková,  P. Mižúrová,  
L. Šimovičová a Z. Pavlikovská. 
MEJ: B. Mišendová, A. Podmaníková,  
K. Hájková,  C. Mikušová a P. Fázik. 
MSJ: B. Mišendová, A. Podmaníková,  
K. Hájková , C.  Mikušová, P. Fázik a B. 
Križanová. 
MS Barcelona: olympionici D. Smole-
nová, K. Filová, M. Syllabová, K. Listopa-
dová, T. Klobučník, ako aj R. Nagy,  
M. Botík, Z.  Mimovičová, D. Vácval.
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