
Tlačová správa 

Najrýchlejší senior planéty v hale i vonku je Slovák 

Slovensko má Bolta seniora 

 

Takpovediac „Boltom“ medzi atletickými veteránmi sveta je 65-ročný Banskobystričan 

Vladimír Výbošťok.  V tomto roku prekonal šprintérsky svetový rekord v hale na 60 metrov 

a 18.augusta vyrovnal svetový rekord na 100 metrov v kategórii M65 na otvorenom štadióne. 

 

Úspešný slovenský  veterán sa len nedávno vrátil z európskeho šampionátu v nemeckou 

Zittau, odkiaľ si  priniesol dve zlaté medaily zo šprintov na 100 a 200 metrov aj s jednou 

bronzovou zo skoku do diaľky. Ozdobou augustových ME veteránov bolo finále seniorov 

nad 65 rokov v šprinte na 100 metrov, v ktorom Výbošťok vyrovnal svetový rekord 

Američana Robbinsa časom 12,37 sekundy. V prepočte podľa svetových atletických 

tabuliek zohľadňujúcich vek šprintéra je to seniorský čas na úrovni svetového rekordu 

Usaina Bolta 9,58 sekundy! Faktom je, že Slovák Vladimír Výbošťok v tomto roku ani 

v jednom štarte na najkratších tratiach doma či v zahraničí nenašiel vo svojej kategórii 

premožiteľa.    

 

Už 4. apríla na halových MS vo fínskom Jyväskylä vytvoril svetový rekord v najkratšom 

 šprinte na 60 m časom 7,81 sekundy. Nebyť toho, že 18.marca na marcových halových 

majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici nebola namontovaná certifikovaná časomiera 

s cieľovou kamerou, tak hodnota jeho svetového rekordu na 60 m mohla byť ešte o 5 stotín 

lepšia... 

 

Vladimír Výbošťok, ktorý je členom Dukly Banská Bystrica, na margo svojich tohtoročných 

výkonov povedal: „V tejto sezóne sa mi podarilo v hale i na otvorenom štadióne zabehnúť 

svetové rekordy, čo bol môj veľký cieľ. Majstrovstvá Európy v Zittau, kde som v priebehu 

týždňa absolvoval niekoľko štartov v troch disciplínach (100 m WR, skok do diaľky a 200 m 

SR) bez možnosti regenerácie, mi dali poriadne zabrať, ale mohol som sa spoľahnúť na dobrú 

formu, ktorú sa mi vďaka správnemu individuálnemu tréningu podarilo vyladiť na obidva 

vrcholy sezóny.“ 

 

Po krátkom oddychu začal najrýchlejší senior planéty v týchto dňoch na banskobystrických 

Štiavničkách s prípravou na novú atletickú sezónu. Jej vrcholmi v roku 2013  budú marcové 

halové ME v San Sebastiane, v auguste Svetové veteránske hry (olympiáda) v Turíne 

a v októbri MS veteránov na dráhe v brazílskom Porto Allegre. Okrem toho v budúcoročnom 

kalendári Vladimíra Výbošťoka figurujú aj národné majstrovstvá Slovenska a okolitých štátov 

v hale i na otvorenej dráhe.  

 

 

Kontakt na Vladimíra Výbošťoka: 

Tel.č: 0904 676746 

Email: vybostok.vladimir@zoznam.sk 
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