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Víťazi posledných ročníkov: 



 

     Vrh guľou: 

     2005 – Mikuláš Konopka, Dukla BB-  19,75m 

     2006 – Milan Haborák, Dukla BB-  18,55m 

     2007 – Milan Haborák, Dukla BB-  19,50m   

     2008 – Milan Haborák, Dukla BB-  18,85m 

     2011 – Matej Gašaj, Dukla BB- 15,02m 

     2012 – Ladislav Tuláček, Dukla BB- 18,53m 

 

     Hod kladivom muži: 

     2005 – Miloslav Konopka, Dukla BB- 71.09m 

     2006 – Miloslav Konopka, Dukla BB- 69,63m 

     2007 – Miloslav Konopka, Dukla BB- 76,67m 

     2008 – Miloslav Konopka, Dukla BB- 67,45m 

     2011 – Tomáš Kružliak, STANR- 63,77m 

     2012 – Petr Koucký, Hvězda Pardubice CZE- 60,78m 

 

     Hod kladivom ženy: 

     2006 – Martina Danišová, Dukla BB- 65,79m 

     2007 – Martina Hrašnová, Dukla BB- 64,87m 

     2008 – Petra Širáková, UMB BB- 41,81m 

     2010 – Karolína Čaklošová, UMB BB- 47,03m 

     2011 – Karolína Čaklošová, UMB BB- 48,43m 

     2012 – Martina Hrašnová, Dukla BB- 67,46m 

 

     Hod diskom muži: 

     2012 – Igor Gondor, AK Kroměžíž- 57,43m 

 

Rekordy mítingu „HONT“ 

 
Vrh guľou muži:                       Mikuláš Konopka 19,75m – 2005 

 

Hod kladivom ženy:                 Martina Hrašnová 67,46m – 2012 

 

Hod kladivom muži:                 Miloslav Konopka 76,67m – 2007 

 

Hod diskom muži:                    Igor Gondor 57,43 – 2012  

 
 

 

 

                                                

                                                                   

 

 

 

 



                        PROPOZÍCIE 
 

IX. ročníka Medzinárodného vrhačského mítingu 
 

                            „HONT 2014“ 
 

Organizátori:  Park hotel Hokovce 

   Slovan MŠK Dudince – atletický oddiel 

                                                                       AŠC Dukla Banská Bystrica 

Termín a miesto: 1.septembra  2014 od 12,00 hodiny – futbalový štadión Slovan ŠKM Dudince  

 

Hlavní funkcionári: čestné predsedníctvo                       Ing. Štefan Pokľuda, primátor Mesta Dudince 

                                                                                                   Štefan Píri, majiteľ Park hotela Hokovce 

                                                                                                   Peter Korčok, predseda SAZ 

   riaditeľ pretekov                             Alexander Čakloš 

                                         technický riaditeľ pretekov            Alexander Kirth, Peter Dodok 

   hlavný rozhodca                             Ing. Marián Kalabus 

   tajomník pretekov               Elena Nyárjasová  

                                   hospodár pretekov                          Milada Brindzová 

                                        lekár pretekov                                 MUDr. Ernest Caban 

                                         hlásateľ                                           Ing. Július Nyárjas   

 

Prihlášky:       najneskôr do 14,00 hodiny vo štvrtok 26.08.2014 e-mailom na adresu:              

                                   julius.nyarjas@gmail.com , dodržte presný termín prihlášky, aby sme prihláseným pretekárom   

                                  mohli dať vyrobiť štartovné čísla na meno, v prihláškach je potrebné uviesť: meno, priezvisko,  

                                  dátum narodenia, názov klubu, najlepší výkon v disciplínach, v ktorých bude štartovať.  

Disciplíny:       vrh guľou muži, dorastenci, vetráni 

                     hod kladivom muži, ženy, dorastenci, dorastenky, žiaci, žiačky, veteráni 

                    hod diskom, dorastenci, veteráni  

                                  hod oštepom muži, dorastenci, dorastenky, veteráni  

                                  hod kriketovou loptičkou žiaci, žiačky  

 

Ceny:         kategória dospelých: 1. miesto – 100 € + vecné ceny 

                                                                      2. miesto – 70€ + vecné ceny 

                                                                      3. miesto – 30€ + vecné ceny 

                                    kategória dorastencov, dorasteniek: 1. až 3.miesto – vecné ceny  

                                    kategória žiakov a veteránov: 1. až 3.miesto – medaily 

Prémie:                       Rekord mítingu – 100€ 

Bonusy:                      Kladivo muži: 75,00m – 100€ 

                                                            77,50m – 150€ 

                                                             80,00m – 200€  

                                    Kladivo ženy: 70,00m – 150€ 

                                                            75,00m – 200€ 

                                    Guľa muži: 20,00m – 100€ 

                                                       20,50m – 150€ 

                                                       21,00m – 200€ 

                                    Disk muži: 60,00m – 150€ 

 

Stravovanie :         usporiadateľ zabezpečí večeru 

                                    - banket pre všetkých dospelých a dorasteneckých účastníkov podujatia 

Ubytovanie:               usporiadateľ zabezpečí podľa požiadaviek z pondelka 01.09.2014 na utorok  

                                    02.09.2014 

Časový rozpis             12:30  otvorenie pretekov 

                                     13:00  hod kriketovou loptičkou – žiaci, žiačky 

14:00  hod oštepom – muži, dorastenci, dorastenkine  

15:00  vrh guľou – muži, ženy, dorastenci, dorastenkine, žiaci, žiačky, veteráni 

16:00  hod diskom – muži, dorastenci, veteráni 

17:00  hod kladivom – muži, ženy, dorastenci, dorastenkine, veteráni 

18:00  vyhodnotenie jednotlivých disciplín 

19:00  exhibícia hod kladivom – muži, ženy 
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                            Vážení športoví priatelia, 

 

ak som mal vlani obavy, že Medzinárodný vrhačský míting HONT už nebude mať pokračovanie, tak som 

teraz rád, že som sa mýlil. V tomto roku máme pred sebou už jeho deviaty ročník.  

Verím, že po rozšírení disciplín o hod oštepom, zatiaľ  len na trávnatom rozbežisku skompletizuje všetky 

disciplíny a  míting bude 100% „vrhačský“. 

Máme prísľub, že tohoto mítingu sa zúčastnia naši najlepší vrhači a v spolupráci s trénerskou sekciou 

vyhlásime v Dudinciach našich najlepších vrhačov.  

Verím, že všetky predpoklady sa splnia, že vrchl sezóny naši atléti budú mať na ME v atletike v Zürichu 

a ich kvalitné výkony sa prednesú v prvý septembrový deň aj v Dudinciach.  

 

Ing. Štefan Pokľuda 

primátor Mesta Dudince 

 

 

 

 

           Milí športovci, 

 

aj keď sa  IX.ročník mítingu „HONT 2014“ nekoná z praktických dôvodov v areáli Park hotela 

v Hokovciach, aj naďalej chcem participovať na jeho organizovaní. 

Verím, že tak ako v minulosti aj teraz pripravíme záverečný večer mítingu pri občerstvení, hudbe 

a príjemných spomienkach.  

Prajem Vám športové výkony na vysokej úrovni, najmä pri hode kladivom a oštepom,  

ktoré by pri pretekoch v Park hoteli už ohrozovali dominantu nášho parku – samotný kaštieľ.  

Napriek tomu sa cíťte na štadióne tak, ako keby ste boli v parku hokovského kaštieľa.  

 

Štefan Píri 

majiteľ Park hotela Hokovce 

 

                                                                              

 

 

 

                                      

 


