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Hlavným lákadlom 23. ročníka Banskobystrickej latky v stredu v športovej hale na 

Štiavničkách bude súboj úradujúceho majstra sveta a olympijského šampióna Dereka Drouina 

s víťazom Diamantovej ligy 2016 Erikom Kynardom. Pre oboch bude výškarská súťaž pod 

Urpínom prvým významným štartom po sezóne 2016. 

Úradujúci olympijský víťaz Derek Drouin z Kanady sa zúčastnil v utorok podvečer 

autogramiády v SC Europa v Banskej Bystrici. Teší na stredajšie zápolenie ako aj skvelú 

kulisu na Štiavničkách, ktorú videl na videách a počul o nej z rozprávania: 

„Nemám veľké očakávania, pretože netuším, v akej som forme na 

začiatku roka. Halovú súťaž vnímam ako spestrenie zimnej prípravy. 

Trénovať som začal len pred niekoľkými týždňami, takže 

Banskobystrickú latku beriem ako test. Chcem zabojovať o víťazstvo, 

počul som, že sa tu dá skočiť veľmi vysoko. Bude to pre mňa dobrá 

previerka, rád by som predviedol dobrý výkon. Prioritou je však pre 

mňa Londýn a majstrovstvá sveta.“ 

https://www.bystricoviny.sk/sport/foto-banskobystricka-latka-klope-dvere-svetove-hviezdy-su-uz-urpinom/#comments
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Strieborný medailista z londýnskej olympiády Erik Kynard bude mať taktiež pod Urpínom 

premiéru a je plný očakávania. Pred pretekmi novinárom uviedol: 

„Ťažko predpovedať môj výkon. Chcem zistiť akú mám vlastne formu, 

kde sa nachádzam. Rozhodol som sa pre krátku halovú sezónu, ktorá 

bude testom z hľadiska prípravy na hlavný cieľ, ktorým sú 

majstrovstvá sveta v Londýne. Verím, že sa v samotných pretekoch 

v Banskej Bystrici dokážem vyhecovať, očakávam i podporu divákov, 

s nimi by to malo byť ešte lepšie. Chcem predviesť čo najlepší výkon, 

ale netuším, čo je v mojich silách. Som víťazný typ, takže rád by som 

tu vyhral a urobím pre to maximum.“ 

Počas uplynulého víkendu potvrdili skvelú formu aj ďalší účastníci pretekov. Bielorus Pavel 

Seliverstau vyhral míting IAAF World Indoor Tour v Karslruhe v osobnom rekorde 230 cm. 

Osobné maximá dosiahli aj prví dvaja na mítingu v Hustopečiach Poliak Sylwester Bednarek 

a Mexičan Edgar Rivera. Obaja dosiahli métu 230 cm. Do Banskej Bystrice opäť zavíta aj 

legendárny švédsky výškar Stefan Holm, ktorý bol miláčikom publika na Štiavničkách. 

Tentoraz sa predstaví v úlohe trénera Švédky Sofie Skoogovej. Predseda organizačnej rady 

Banskobystrickej latky 2017 Alfons Juck tvrdí: 

„Môžem s trúfalosťou povedať, že v Bystrici sa stretáva to najlepšie, 

čo môže halová sezóna v tomto roku ponúknuť. Nikde inde sa už 

takáto extratrieda výškarov nezíde. Je to dôkaz, že toto podujatie má 

vo svete veľký cveng. Erik Kynard aj Derek Drouin od ostatných 

výškarov počuli, že sa tu skáče vysoko a sú tu skvelí diváci. Preto sem 

poprední svetoví výškari radi prichádzajú. Verím, že uvidíme znovu 

veľké divadlo a viacerí muži prekonajú hranicu 230 centimetrov.“ 

Okrem utorňajšej podvečernej autogramiády, na ktorej boli hlavné hviezdy stredajšieho 

večera Kynard a Drouin spolu s našim slovenským výškarom Matúšom Bubeníkom, sa 

konal počas dňa v SC Europa aj druhý ročník sprievodnej akcie Preskoč Urpín. Zúčastnili sa 

jej žiaci banskobystrických základných i materských škôl. 



Ich výkony a zaujatie pre šport ocenil aj moderátor podujatia Jozef Ivan. Symbolicky v roku 

Európskeho mesta športu 2017 sa bystrickým žiakom v celkovom súčte skoku do diaľky 

a výšky podarilo prekonať  výšku Urpína 510 m  n. m. výkonom 954 metrov 

Dvadsiaty tretí ročník Banskobystrickej latky bude v stredu 8. februára 2017 prvým podujatím 

2. ročníka Medzinárodnej výškarskej tour. O celkových víťazoch a držiteľoch prémie 5000 

USD sa rozhodne na druhom podujatí – Beskydskej laťke v Třinci v sobotu 11. februára. 

Výškarský míting pod Urpínom sa koná v rámci aktivít Banskej Bystrice ako Európskeho 

mesta športu v roku 2017. RTVS ponúkne priamy prenos na Dvojke od 18:30 hod., naživo 

cez internet bude celé podujatie vysielať aj TV ESO. 

Program BBL na Štiavničkách v stredu 8. februára: 

 

09:00 hod: Latka 5 miest – finále (ženy, juniorky, dorastenky, žiačky) 

11:00 hod: Latka 5 miest – finále (muži, juniori, dorastenci, žiaci) 

16:00 hod: Banskobystrická latka (ženy) 

19:00 hod: Banskobystrická latka (muži) 
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