Jarná cena Žiliny – Spring prix of Žilina
2002 – 2017

Resumé
Jarná cena Žiliny je jedným z najväčších a najvýznamnejších medzinárodných plaveckých
mítingov na Slovensku, zaradených od roku 2010 do kalendára LEN a FINA. Každoročne sa ho
zúčastní vyše 500 športovcov z viac ako 50 klubov. Vysokú úroveň a profesionálnu
organizáciu už ocenili výpravy z Bulharska, Českej republiky, Egypta, Estónska, Francúzka,
Izraela, Maďarska, Moldavska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny,
Slovinska, USA a Slovenska.
Jarnej ceny Žiliny sa zúčastnili viacerí majstri Európy, majstri sveta, európski a svetoví
rekordéri. Najväčšími hviezdami však nepochybne boli olympijská víťazka z Londýna 2012
maďarská reprezentantka Eva Risztov, viacnásobný európsky a svetový šampión Poliak Paweł
Korzeniowski a majster Európy a medailista z majstrovstiev sveta Maďar Gergő Kis.
História mítingu sa spája s nultým ročníkom v roku 2002 a rovnako aj I. ročník v roku 2003 sa
uskutočnil pod názvom Veľká jarná cena Žiliny. Tieto pilotné ročníky boli špecifické tým, že sa
súťažilo len v jednej kategórii (13 roční a starší).
Hlavnými disciplínami podujatia sú od jeho vzniku 800 metrov voľný spôsob ženy a 1500
metrov voľný spôsob muži.
JCŽ 2004
-

zmena názvu na Jarná cena Žiliny
súťažilo sa až v 5-tich kategóriách (seniori, juniori a žiaci A, B, C)

JCŽ 2005
-

od tohto ročníka sa až dodnes súťaží v troch kategóriách OPEN (S+J) a žiaci A, B

JCŽ 2008
-

JCŽ sa stáva jedným z najprestížnejších a jedným k najlepšie hodnotených plaveckých
pretekov na Slovensku
dochádza k výrazným zmenám v skladbe programu JCŽ, hlavné disciplíny mítingu (800
VS a 1500 VS) sú zaradené v sobotu na úvod 3. poldňa (finálové rozplavby)
rozhodcovský zbor je riadený dvomi rozhodcami FINA
začína oficiálna evidencia prekonaných rekordov JCŽ

JCŽ 2010 - 2016
-

-

Zaradenie JCŽ do medzinárodného kalendára FINA a LEN
2010 FINA schválila JCŽ ako kvalifikačné preteky na 1. Olympijské hry mládeže v
Singapure
dochádza k významnému posunu a rastu úrovne a profesionalizácii mítingu v oblasti
organizačného zabezpečenia, ako aj výkonnostnej úrovne a počtu zúčastnených
klubov a pretekárov
od roku 2014 je JCŽ súčasťou seriálu Slovenského pohára družstiev (SPD)
v roku 2015 JCŽ získava prestížne ocenenie „ŠPORTOVÉ PODUJATIE ROKA 2015“
v roku 2016 boli po prvýkrát v histórii Jarnej ceny na štartových blokoch
namontované aj odrazové dosky, ako aj obrátkové dosky na oboch stranách bazéna.
Súčasne s nimi boli vôbec po prvýkrát na Slovensku použité aj vlastné pomôcky
Slovenskej plaveckej federácie uľahčujúce štart pretekárov pri plaveckom spôsobe
znak.

JCŽ 2017
-

míting nebol zaradený do kalendára FINA a LEN 2017 pre nevyhovujúce rozmery
bazéna

-

7 krajín, rekordných 57 klubov (41 SVK, 16 zahraničných), rekordných 608 súťažiacich, 2832
štartov, 276 medailí, diplomov a cien a 2 prekonané rekordy mítingu.

Jarná cena Žiliny v číslach:
Vznik mítingu -

marec 2002

Počet ročníkov -

16 (2002 – 2017)

Počet rekordov JCŽ (od r. 2008) -

58

Počet rekordov SR (žiacke) -

4

Počet krajín (celkom) -

17

Počet klubov (celkom) -

702

Počet pretekárov (celkom) -

6.578

Počet štartov (celkom) -

30.600

Počet odovzdaných medailí -

4.416

Vedúci organizačného tímu JCŽ:
Marián Hrabovský – zakladateľ a riaditeľ JCŽ
Juraj Skopal
– spoluzakladateľ a technický riaditeľ JCŽ

