Karolína Salcerová vicemajsterkou na M-SR v plávaní
Tento rok sa letné Majstrovstvá SR v plávaní konali na otvorenom 50-metrovom
bazéne s termálnou vodou na Štúrovskom Vadaši. Aj keď počasie pretekárom príliš neprialo,
keď sa striedalo slnečné počasie s veľmi silnými búrkami, predsa len tieto preteky boli veľmi
úspešné pre Triatlon team Dolný Kubín. Historicky prvú medailu, a to hneď striebornú, si
vyplávala na 400 m polohové preteky staršia žiačka Karolína Salcerová. Medaila je o to
cennejšia, pretože za posledných päť rokov žiadna staršia žiačka z Dolného Kubína medailu z
národných majstrovstiev nepriniesla.
V Štúrove si sily merali najlepší pretekári v kategórii 13-14 ročných plavcov a
plavkýň, ktorých sa dovedna zišlo 242 z 50 klubov, ktorí sa na preteky mohli kvalifikovať len
svojimi zaplávanými časmi v obmedzenom počte rozplávb. Karolína si nakoniec vybrala
deväť disciplín, aj keď sa kvalifikovala na viacero a možno povedať, že výber bol úspešný,
keďže až v šiestich z nich sa umiestnila v TOP 10, čím sa zaradila do slovenskej plaveckej
elity v kategórii 13-ročných plavkýň. Zároveň si utvorila až osem nových osobných rekordov
a hlavne výkonom na 400 m polohové preteky (viac ako 480 bodov), si vicemajsterka urobila
prvý krôčik ku zaradeniu do útvaru talentovanej mládeže. Toto však treba potvrdiť do konca
roka aj druhým výkonom nad 480 bodov v disciplíne 100 m a dlhšej. Úspech sa samozrejme
nerodil ľahko, ale kvalitnou a zodpovednou prípravou s dobrým načasovaním formy, aj keď
vo veľmi obtiažnych tréningových podmienkach, sa podarilo dosiahnuť pre Dolný Kubín
vynikajúci výsledok.
Umiestnenia Karolíny Salcerovej:
2.miesto:
400 m polohové preteky 5:42,01;
7.miesto:
200 polohové preteky 2:45,13;
9.miesta:
100 m znak 1:18,19;
100 m prsia 1:27,14;
200 m voľný spôsob 2:26,62;
10.miesto:
200 m prsia 3:06,94;
11.miesto:
100 m voľný spôsob 1:08,04;
15.miesto:
50 m voľný spôsob 31,61;
20.miesto:
100 m motýlik 1:25,38;
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Na fotke: vľavo na 2. mieste Karolína Salcerová v disciplíne 400 m polohové preteky

