Na Žilinskej piruete predviedli svoj talent aj
korčuliarky ŠKK Zvolen
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Foto: pretekárky ŠKK Zvolen - Ema Huliaková a Laura Debnárová (z ľava) Zdroj foto: archív ŠKK Zvolen
TS: Cez víkend 10.-12. februára sa zišlo v Žiline 160 krasokorčuliarov z 26 klubov Slovenska a 1 z
Maďarska. V 13. kole pretekov Slovenského pohára (SP) súťažilo 138 dievčat v 9 vekových kategóriách a
22 chlapcov v 4 kategóriách. Mimo SP sa pretekov zúčastnilo aj 12 hviezdičiek, 16 začiatočníkov, 4 adults a
v 4 kategóriách aj 19 rekreačných korčuliarov (IK).
Na 8. ročníku Žilinskej piruety - memoriálu manželov Novákovcov, ktorý usporiadal FSC Žilina, súťažili aj 4
krasokorčuliarky ŠKK mesta Zvolen. V kategórii 7 ročných nádejí sa Martina Vavrincová umiestnila na 20.
mieste. V kategórii 12 ročné mladšie žiačky sa Emília Buchová s 23,89 bodmi umiestnila na 11. mieste. V
mladších žiačkach 11 ročných patrilo Eme Huliakovej 18. miesto s 24.17 bodmi a Laure Debnárovej 14. miesto s
29,59 bodmi.
V čase od 11. -18. februára sa koná ďalšia významná športová udalosť. Do tureckého Erzurumu pricestovalo 832
mladých európskych športovcov z 37 krajín vo veku 14-18 rokov, aby na EYOWFe (European Youth Olympic
Winter Festival) súťažia v 9 zimných športoch. Medzi športovcami nebude chýbať ani 40 mladých Slovákov,
ktorí si zmerajú sily v 8 športoch. Okrem športovcov a sprievodu (spolu 62 členov) pocestuje s výpravou v pozícii
olympijskej atašé Martina Halinárová (5-násobná olympionička a vicemajsterka sveta v biatlone). Novinkou je v
každom tíme miesto ambasádora EYOF – premiérovo sa v tejto pozícii predstaví Alexandra Longová –
(lukostrelkyňa – olympionička z Rio de Janeiro a účastníčka I. Európskych hier v Baku). Už 8. zimného
európskeho festivalu mládeže sa tento rok zúčastnia aj 2 krasokorčuliari – Simon Fukas z HK Nitra Kraso a Silvia
Hugec z KC Košice.
Na krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) a ich trénerku Janu Zrubecovú
čaká ďalšie, 14. kolo pretekov SP v Ružomberku už budúci víkend.
Všetky výsledky krasokorčuliarskych súťaží sú uverejnené na stránke krasokorčuliarskeho zväzu a všetky
informácie o zvolenských krasokorčuliarkach z ŠKK nájdu záujemcovia na webovej stránke ŠKK Zvolen.
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