
Činnosť sekcie skateboarding – 1. polrok 2021 
 
Kvalifikácia na OH 
 
Prvý polrok činnosti sekcie skateboardingu v SRZ bol venovaný primárne spusteniu a príprave 
na 2. kvalifikačnú sezónu na OH do Tokia 2020s.  
 
Naši reprezentanti a členovia Top tímu Richard Tury a Dominika Králiková sa pripravovali 
individuálne doma a aj v zahraničí na sústredeniach v rámci možností a ohľadom na 
obmedzenia spojené s pandémiou Covid-19. 
 
Pod hlavičkou World Skate za s pôvodne 5 súťaží podarilo zorganizovali len 2 kvalifikačné 
zastávky v roku 2021: 
 

• Dew tour 2021 – Des Moines, Iowa, USA 
• MS v skateboardingu 2021, Rím, Taliansko 

 
1. Kvalifikačná zastávka Dew tour 2021 – Des Moines, Iowa, USA 

 
Do mesta Des Moines cestovala celá reprezentácia v skateboardingu v zložení Richard Tury, 
Dominika Králiková, Kristián Nguyeň, Frederik Ľupták, Dávid Štefánik.  
 

 
 



V mužskej kvalifikácii sa nepodarilo postúpiť ani jednému nášmu reprezentantovi do 
semifinále. Najbližšie postupu bol Richard Tury, ktoré skončil 4. pod čiarou. Do semifinále 
postupovalo 21. jazdcov z 83 súťažiacich. V ženskej kvalifikácii sa rovnako nepodarilo postúpiť 
ani Dominike Králikovej, kde do semifinále postupovalo 23. žien z celkového počtu 38 
súťažiacich.  
 
Sumár výsledkov z Dew tour 2021: 
 
Richard Tury – 25. miesto 
Kristián Nguyeň – 51. miesto 
Dávid Štefaník – 66. miesto 
Frederik Lupták – 79. miesto 
Dominika Králiková – 36. miesto 
 

2. Kvalifikačná zastávka -  MS v skateboardingu 2021, Rím, Taliansko 
 

Vyvrcholenie kvalifikačnej sezóny na OH do Tokia na konalo v Talianku. V Ríme sa odjazdili MS 
v skateboardingu 2021, ktorý sa zúčastnil Richard Tury a Dominika Králiková. Súťaž bola 
hodnotená dvojitými bodmi čo mohlo pomôcť získaniu miestenky do Tokia. 
 

 
 
V ženskej kategórii sa postúpiť nepodarilo do semifinále Dominike Králikovej, ktorá aj napriek 
vydarenej jazde a pokazenému 1 triku dostala nízke hodnotenie od rozhodcov a tak sa jej do 
semifinále postúpiť nepodarilo. Dominika Králikova obsadila na MS v skateboardingu 2021 
celkové 44. miesto z 54 súťažiacich. 
 



V mužskej kategórii nás reprezentoval Richard Tury, ktorému v kvalifikáciu sa podarilo odjazdiť 
2 čisté jazdy a vďaka vysokému skóre postupoval do semifinále z 5. miesta. Následne 
v semifinále sa Richardovi až tak nedarilo a do semifinále medzi 8 najlepších nepostúpil. 
Richard Tury skončil celkovo na MS v skateboardingu 2021 v Ríme na slušnom 22. mieste 
z celkového počtu 107 súťažiacich. 
 
Sumár výsledkov z MS v skateboardingu 2021: 
 
Richard Tury – 22. miesto 
Dominika Králiková – 44. miesto 
 
Celkovo poradie World Skate rankingu 
 
Najväčšie šance na získanie miestenky na OH do Tokia sa vkladali od začiatku od Richarda 
Turyho a Dominiky Králikovej. Richard Tury nakoniec skončil po aplikovaní postupového 
pravidla na OH na 23. mieste a účasť na OH mu tak ušla len o 3 miesta. Na olympiádu 
postupovalo 20 najlepších skaterov. V celkovom hodnotení World Skate rebríčka Richardovi 
pripadlo 28. miesto. Celkové hodnotenie nájdete aj na tomto linku: 
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html. 
 

 
 
 



 
Dominike Králikovej sa postup na OH do Tokia rovnako nepodarilo vybojovať aj napriek 

vyloženému veľkému úsiliu. Po aplikovaní postupového pravidla Dominika skončila na 33. 
mieste, na OH postupovalo 20 najlepších žien. Po uzatvorení kvalifikácie na OH do Tokia 

skončila Dominika Králiková na 43. mieste. Celkové hodnotenie nájdete aj na tomto linku: 
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html. 

 

 
 
Do kvalifikačných súťaží zasiahli aj naše vychádzajúce talenty slovenského skateboardingu a to 
Kristián Nguyeň, Frederik Lupták a Dávid Štefánik. Trojica našich mladých talentov aj napriek 
minimálne šance postupu získala v medzinárodnej konkurencii cenné skúsenosti, ktoré pevne 
veríme, že využijú pri bojoch o miestenky na ďalšie OH, ktoré sa budú konať v Paríži v roku 
2024. 
 
Prvá účasť skateboardingu na OH v Tokiu, možnosť reprezentovať Slovensko a byť kvalifikácie 
nám dala mnoho cenných skúseností a poznatkov, na ktorých je možné stavať. Mali sme 
možnosť vidieť v akých podmienkach a tímoch funguje skateboarding na medzinárodnej 
úrovni. Bez vybudovanie kvalitného zázemia pre skateboarding v domácich podmienkach na 
Slovensku (budovanie indoor a outdoor skateparkov) bude veľmi ťažké konkurovať svetovému 
skateboardingu o niekoľko rokov. Pevne veríme, že práve skateboarding na olympijských 
hrách dopomôže zvýšiť záujem o tento šport aj na Slovensku. Kvalifikácia na OH do Paríža 2024 
začína klopať na dvere a začne už začiatkom roku 2022. 
 



 
 
Návrh pre organizácie súťaží v skateboarding v roku 2021  
 
Pandémia Covid-19 aj v prvej polovici roku 2021 negatívne ovplyvnila organizovanie súťaží 
v skateboardingu. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa nenachádza ani jeden indoorový 
skatepark, poveternostné podmienky v prvej polovici roku neumožňujú organizovať súťaže 
v outdoore. Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v okresoch, ani tento rok organizácia 
Slovenského pohára v skateboardingu nebude možná v prihliadnutím na vysoké počiatočné 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a dodržiavania protipandemických opatrení pre 
organizovanie športových súťaží. 
 
Aktuálne prebieha komunikácia so skateboardovým klubom v Poprade, ktorý oslovil sekciu 
skateboardingu a ponúkol opäť momentálne najlepší skatepark na Slovensku na organizáciu 
Majstrovstiev SR v skateboardingu 2021. Majstrovstvá SR v skateboardingu 2021 je predbežné 
naplánované organizovať v dátumoch 11.9.2021 / 18.9.2021 aj vzhľadom na prispôsobenie sa 
poveternostným podmienkam. Momentálne prebieha vybavovanie povolení a oslovovanie 
sponzorov pre organizáciu najväčšieho skateboardového podujatia pod hlavičkou SRZ v roku 
2021.  
 
Zmeny v sekcii skateboardingu v roku 2021 
 
Sekcia skateboardingu v SRZ je tvorená 3 klubmi:  
 

• Ťahanovská skate crew – Košice 
• Bardejov skate crew – Bardejov 
• Street skate club - Galanta 

 
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s prijatím nových 
klubov do sekcie skateboarding v SRZ: 
 

• Športový klub HANGAIR o. z. (Bratislava) 
• Podtatranský skateboardový klub (Poprad) – prihláška prihlásenia klubu v štádiu 

riešenia 



 
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas o vylúčení klubu zo 
sekcie skateboardingu v SRZ pre jeho dlhodobú nečinnosť: 
 

• Bardejov skate crew  (Bardejov)  
 

Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s oslovením a zistením 
záujmu pridania sa klubov do sekcie skateboardingu v SRZ: 
 

• Prešovskí shrederi (Prešov) 
• Skate Ves (Spišská Nová Ves)  

 
Cieľom sekcie skateboardingu v SRZ je decentralizovať pôsobnosť a aktivity po území 
Slovenska, ktoré nebude možné realizovať bez pomoci a prijatia nových klubov, ktoré aktívne 
pôsobia v skateboardingu, majú členskú základňu a dokážu organizovať súťaže na minimálne 
lokálnej úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Juraj Tury v.r. 
         Predseda sekcie skateboarding 


