
Mesto Bardejov 

Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov 

Základná škola na Komenského ulici v Bardejove 

VŠC DUKLA Banská Bystrica 

Bardejov 09.01.2014 

 

P R O P O Z Í C I E 

IX. ročníka Memoriálu Vladimíra Savčinského a VII. Ročnika „ Latka 5 miest“ 

v skoku do výšky v hale 
 

                         
 

Usporiadatelia: Školský športový klub JAK Bardejov a Základná škola na Komenského ulici v Bardejove  

 s dotáciou Mesta Bardejov,VŠC DUKLA B.Bystrica, HJC PROSport 

Termín:   09.Januára 2014(štvrtok) o 9.00 hodine  

Miesto:   B a r d e j o v , športová hala Mier 

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Štefan Kuča 

Rozhodcovia:  Radoslav Mišík 

   Dušan Veľký st. 

   Ing. Mgr. Dušan Veľký ml. 

Funkcionári:  RNDr. Vladimír Savčinský 

   Mgr. Zoran Kollárovič 

   Mgr. Andrej Pečeňuk 

   Mgr. Ivan Dzuriš 

   Mgr. Ján Mika  

Prihlášky:  do 07.01.2014 formou: meno, priezvisko, dátum narodenia a najlepší výkon na adresu: 

Mgr. Zoran Kollárovič  

Základná škola, Komenskéhu ul. 23, 085 01 Bardejov 

alebo e-mail: ssk.jak.bj@gmail.com        

   mobil: Kollárovič 0903 514 257, Pečeňuk 0911 110 199  

Kancelária pretekov: bude otvorená vo štvrtok 09.01.2014 od 8.30 h  

Štartujú:   starší žiaci a žiačky (rok narodenia 1999-2000) 

dorastenci a dorastenky (rok narodenia 1997-1998) 

juniori a juniorky (rok narodenia 1995-1996) 

muži a ženy  (rok narodenia 1994 a skôr)             

Pravidlá:    preteká sa podľa platných pravidiel atletiky IAAF na umelom povrchu v tretrách,  

                                            maximálna dĺžka klincov 6 mm 

Základné výšky a zvyšovanie:         po 5 cm         ďalej po 3 cm  

žiačky  125 cm do 160 cm       

žiaci  130 cm do 170 cm 

dorastenky 135 cm do 160 cm    

dorastenci 140 cm do 170 cm 

juniorky  145 cm do 160 cm   

juniori  160 cm do 205 cm 

ženy  145 cm do 160 cm 

muži   170 cm do 205 cm 

Šatne: budú v priestoroch športovej haly Mier 

Ceny: pretekári na 1. – 3. mieste diplomy a medaily 

víťaz každej kategórie pohár 

prekonanie rekordu vo všetkých vekových kategóriách finančné odmeny 

Ubytovanie+ strava:       zabezpečí usporiadateľ  včas prihláseným trénerom a pretekárom na náklady usporiadateľa               

z 08.01 na  09.01.2014. Večera , raňajky, obed. Príchod na ubytovanie do 18.00 hod .Výdaj večere do 18.30!Prihlásiť sa na 

ubytovanie do 20.12.2013!!!  

mailto:ssk.jak.bj@gmail.com


                                               

 

Predpokladaný časový rozpis:  

09.00 h otvorenie 

10.00 h žiačky, dorastenky, juniorky a ženy 

 žiaci a dorastenci 

14.00 h juniori a muži 

 

Rekordy mítingu: 

Staršie žiačky: Tatiana Dunajská  AK MŠK Mostáreň Brezno  170 cm  2007    

Starší žiaci: Matúš Jankov                         ŠŠK JAK Bardejov                                185 cm                   2012 

Dorastenky: Tatiana Dunajská  AK MŠK Mostáreň Brezno  174 cm   2009 

Dorastenci: Andrii Ilnytskyi  SK „Vysota“ Ľvov   203cm  2013       

Juniorky:  Tatiana Dunajská  AK MŠK Mostáreň Brezno     176 cm  2011 

Juniori:  Andriy Popovych  SK „Vysota“ Ľvov   208cm  2013             

Ženy:  Horňáková Iveta  Slávia UK Bratislava  169 cm  2009 

Muži:  Peter Horák  AŠK DUKLA B.Bystrica  221 cm  2013 

 

                                                                    

                            1934 – 2004 

                             
Československý reprezentant v atletike, tréner, rozhodca, funkcionár a organizátor, odchovanec bardejovskej atletiky, prvý 

Slovák, ktorý prekonal hranicu 200 cm v skoku do výšky, na majstrovstvách Československa získal tri strieborné a dve 

bronzové medaily, v rokoch l953-57 trikrát prekonal slovenský  rekord v skoku do výšky (194 – 200 cm). 

Rodák zo Svidníka prežil podstatnú časť života v Bardejove. V Bardejove bolo vtedy dobré atletické zázemie. Od 

roku 1945 tu fungoval atletický oddiel pri ŠK vďaka poprednému slovenskému guliarovi a olympionikovi MUDr. Valérovi 

Baračovi a skokanovi do diaľky MUDr. Vojtechovi Klepsateľovi. Obaja viedli mládež k pravidelnej atletickej činnosti, čím 

vytvárali podmienky pre rozvoj talentov. A v týchto podmienkach začínal ako kvintán aj Vladimír Savčinský. Tu dostal 

všestranné základy a v tejto dobrej športovej atmosfére sa prejavil jeho talent pre skok do výšky. Ako 16-ročný získal titul 

majstra Československa v kategórii mladších dorastencov, keď prekonal 183 cm. Jeho prvým trénerom, ktorý ho odborne 

viedol, bol bývalý reprezentant Štefan Stanislay z Prešova. Prvý reprezentačný štart absolvoval 13.10.1951 v stretnutí 

s Rakúskom a v roku 1952 štartoval na Festivale mládeže v Bukurešti. Výkonnostne vyletel počas vysokoškolského štúdia na 

FTVŠ v Bratislave. Osobného trénera nemal a svoju prípravu konzultoval v Slávii Technik s Ing. Vladimírom Žilom, ktorého 

slovenský rekord (193 cm z roku 1946) prekonal práve on. V reprezentačnom družstve ho usmerňovali českí tréneri. 

Z počiatočného štýlu „horine“ sa postupne preorientoval na „straddle“, tak ako iní skokani tej doby. Prevalenie obkročmo 

bolo efektívnejšie, čo demonštrovala nová generácia výškarov na čele s Valerijom Brumeľom.  

Prvýkrát hodnotu slovenského rekordu posunul Vladimír Savčinský v roku 1953, kedy zdolal 194 cm. V roku 1957 

mal najlepšiu formu a vtedy prekonal 200 cm. Bol prvým Slovákom, ktorý sa prehupol cez vtedy magickú hranicu 2 metrov. 

Bolo to pred domácim publikom v Bardejove. Počas siedmich rokov reprezentoval 15-krát, z toho v šiestich medzištátnych 

stretnutiach s Rakúskom, Maďarskom, Švédskom, Poľskom a NSR. Z individuálnych štartov si cenil víťazstvá na mítingu 

v Lipsku (1953), na svetových hrách v Helsinkách (1954), 6. miesto na Svetovej univerziáde v Budapešti (1954), prvenstvo 

na Rošického memoriáli v Prahe (1957) a tiež 4. miesto na Svetovej univerziáde v Paríži (1957), kde prehral súboj o medailu 

s Američanom Sheltonom len na pokusy. V reprezentácii bol popri Lanskom a Kovářovi trojkou a v tom období mohli na 

majstrovstvách Európy štartovať len dvaja. Najlepšiu formu mal v roku 1957, v ktorom však nebol žiadny šampionát. 

Aktívnu atletickú činnosť ukončil veľmi skoro, lebo v Bardejove neboli vhodné podmienky na vrcholovú atletiku. Po 

pedagogickej etape na JSŠ od roku 1961 pracoval ako metodik OV ČSZTV v Bardejove do roku 1975 a napokon ako 

tajomník TJ Partizán až do roku 1993. V atletickom hnutí pôsobil na všetkých úrovniach od oddielu cez kraj až po  

slovenska československý zväz.. Vychoval viacero vynikajúcich atlétov, z ktorých reprezentantmi Československa boli 

Eugen Podhájecký, Anna Reviľáková, Mária Gužíková a Ivan Demský.   


