
Vodné lyžovanie- prehľad významných súťaží za rok 2021 

 

Vďaka svojim úspešným reprezentantom slovenské vodné lyžovanie je aj v roku 2021 v popredí 

Svetového vodného lyžovania a to vo všetkých svojich odvetviach: vodné lyžovanie za člnom, vodné 

lyžovanie za vlekom a wakeboard /wakeskate za vlekom. 

 

 

Vodné lyžovanie za vlekom 

 

Vodné lyžovanie za vlekom ako jedno z troch odvetví Slovenského zväzu vodného lyžovania a 

wakeboardingu zaznamenalo veľmi úspešnú sezónu. Po troch rokoch prestávky sa opäť konali 

Majstrovstvá sveta v kategórii open (Sosnowiec, Poľsko), kde sa Alexandrovi Vaškovi  ml. (KVL 

Trixen) podarilo s výkonom 70,3m vytvoriť nový svetový rekord v skokoch. Zlatú medailu  si 

vybojoval v disciplíne slalome Samuel Saxa (KVL Trixen Košice). Spolu s výkonmi ďalších členov 

tímu: Juraj Kerpčár, Daniel Vaško, Karin Boříková ( KVL Trixen Košice) a Nikolas Wolf (KVL 

Piešťany) získali striebornú medailu v súťaži družstiev. 

  

Juniorskí reprezentanti sa zúčastnili Majstrovstiev Európy (Friedberg, GER) v kategórii do 15. 

rokov: Ella Pokorná( KVL Trixen Košice)- 1. miesto v slalome a dva krát 2. miesto v skokoch a 

v kombinácii, Alexander Ochotnícky ( KVL Trixen Košice)- 1. miesto v skokoch,  dva krát 3. 

miesto v slalome a v kombinácii. Adrián Eliáš (KVL Trixen Košice)- 2.miesto v skokoch a 3. 

miesto v trikoch. Spolu s výkonmi ďalších členov tímu do 15. rokov Ronald Pokorný a Bohuš 

Šablatúra ( KVL Trixen Košice) získali 2. miesto v súťaži družstiev. V kategórii do 19 rokov: 

Samuel Saxa (KVL Trixen Košice)-1. miesto v slalome, Tobias Zámbory ( KVL Trixen Košice)- 

dva krát 2.miesto v disciplíne skoky a v kombinácii. Spolu s ďalšími členmi tímu do 19 rokov: 

Zuzana Csókasová, Dominik Vražel ( KVL Trixen Košice) získal náš reprezentačný tím v súťaži 

družstiev druhé miesto.  

 

Vodné lyžovanie za člnom 

 

Vo vodnom lyžovaní za člnom nás v kategórii open úspešne reprezentoval Martin Bartalský ( KVL 

Spišská Nová Ves). Na Majstrovstvách  Európy (Stratos lake,  GRE), kde získal 15. miesto 

v disciplíne slalom. Na Majstrovstvá sveta (Sunset lakes, USA) z pomedzi 85-tich najlepších 

slalomárov sveta dosiahol svojim výkonom 18. miesto.  

V kategórii juniorov ( do 14, do 17 a do 21 rokov) sa konali Majstrovstvá Európy (Sesena ESP) aj 

za rok 2020. Najlepšie výkony : v  kategórii do 14 rokov Adrián Eliáš ( KVL Trixen Košice) 8. 

miesto v slalome a 10. miesto v trikoch, 7. miesto v kombinácii, Peter Oravec ( KVL Piešťany) 5. 

miesto v skokoch a 10. miesto v trikoch. Stanček Mário ( KVL Piešťany), Sofia Schuster ( KVL 

Piešťany) 11.miesto v trikoch. V kategórii do 17.rokov Peter Oravec (KVL Piešťany) 13.miesto 

v skokoch, Ester Oravcová ( KVL Piešťany) 16. miesto v kombinácii. V kategórii do 21 rokov 

Zuzana Oravcová ( KVL Piešťany) 1.miesto v slalome, 12.miesto v skokoch a 11.miesto 

v kombinácii. 

 

Wakeboarding, Wakeskating za vlekom 

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy   (Beckum, GER) v kategórii open, získala naša 

najúspešnejšia reprezentantka Zuzana Vráblová (KVL Piešťany) striebornú  medailu v disciplíne 

wakeskate.  Lea Košková (BWC Bratislava) sa v disciplíne wakeskate umiestnila na 6. mieste. 

   


