
Vážená pani, vážený pán,

chcel by som Vás touto cestou poprosiť o rozhodnutie venovať 2% dane z Vašich príjmov na dobrú vec - 
podporu športu detí a mládeže prostredníctvom nášho športového klubu. Takto získané peniaze budú použité 
výlučne na materiálne zabezpečenie, zabezpečenie športových objektov a účasti na súťažiach našich členov. 

Ak sa rozhodnete podporiť našu dobrú vec uveďte prosím do daňového priznania nasledovné údaje:

Názov: Športový klub GRAFON
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37804120
Adresa: Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vopred Vám ďakujem za dôveru a verím že i s Vašou pomocou sa nám podarí ďalej rozvíjať veľmi 
zaujímavé športové odvetvie.

   S úctou Vladimír Rengevič, predseda ŠK

Dovoľte mi predstaviť náš šport a klub bližšie:
 Šport moderný päťboj založil barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať myšlienku antického päťboja výchovy všestranného športovca 

a harmonického rozvoja osobnosti. Na rozdiel od antiky, vybral pre neho „moderné“ disciplíny: streľbu, šerm, plávanie, jazdu na koni, beh  
a nazval ho päťbojom moderným. Tento krásny šport sa po prvýkrát predstavil v programe novovekých olympijských hier v Štokholme v roku 
1912 a od tohto roku nechýbal ani na jednej olympiáde.

Pre svoju náročnosť bol pôvodne športom armádnym a právo štartovať mali výlučne vyšší dôstojníci. Francúzsky barón pri jeho založení 
pravdepodobne nepredpokladal, že by časom mohol pritiahnuť aj nežnejšie pohlavie (hoci z histórie vieme, že už v antických časoch prebiehali 
súťaže päťbojárok) a už vôbec nie, že by sa ženy - moderné päťbojárky, predstavili v olympijskom programe. A predsa práve ony mali v Sydney 
pod olympijskými kruhmi svoju premiéru.

Moderný päťboj je jedným z tradičných olympijských športov, podobne však ako mnohé iné športy aj on sa prispôsoboval požiadavkám 
doby a menil svoje pravidlá. Nikdy ale nezmenil päť disciplín, z ktorých od svojho vzniku pozostával. Podoba olympijského moderného päťboja 
na olympijských hrách je nasledovná: v divácky atraktívnej jednodňovej súťaži jednotlivcov sa predstaví 36 mužov a 36 žien. Začína sa 
šermom kordomom kde šermuje každý s každým na 1 zásah nasleduje plávanie na 200 m a jazda na koni - parkúrové skákanie. Záverečná 
kombinovaná disciplína prebieha tzv. Gunderssonovou metódou, čo znamená, že vedúci pretekár po štyroch disciplínach vybieha na trať ako 
prvý. Bodové rozdiely ostatných pretekárov sa prepočítajú na rozdiely sekundové a podľa nich štartujú. V kombinovanej disciplíne pretekár 
strieľa laserovou pištoľou, pričom musí 5x zasiahnúť terč a Následne beží 800m. Toto sa zopakuje 4x za sebou takže 4x strieľa a beží spolu 
3200m. Celkovým víťazom v modernom päťboji sa stáva pretekár, ktorý víťazne prebehne cieľom. 

V súčasnej dobe má náš oddiel 22 členov vo veku od 4 do 18 rokov a do budúcna chceme členskú základňu ešte viac rozšíriť. Úspešne 
pracuje i Centrum talentovanej mládeže. Naši pretekári sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach na Majstrovstvách SR ako  
i v Slovenskom pohári.

História moderný päťboj v Liptove siaha do roku 1965, kedy tu vtedajší štátny tréner lyžovania Ladislav Zacharides  založil oddiel 
moderného päťboja pri Štátnom majetku Bobrovec. Jeho prví členovia boli bratia Peter a Zolo Sipossovci. Postupne sa oddiel rozrastal o 
ďaľších a ďaľších členov. V minulosti náš oddiel vychoval viacero špičkových pretekárov (bratia Rejdovianovci, účastník OH v Barcelone a 
reprezentant SR Baňo Horváth, účastník MS 16-ročných v Ríme Mojo Maličký, Martin Áč). V roku 1994 sa vtedajšie Telovýchovné jednoty 
museli transformovať na občianske združenia a my sme založili nové občianske združenie ŠK GAFON, ktoré nadväzuje na dlhoročnú činnosť 
TJ Štátny majetok Liptovský Mikuláš. V roku 2014 sa stal náš člen Samo Mensák majstrom európy v triathle v portugalskom Setubale.

V súčasnej dobe je časť finančných prostriedkov na šinnosť klubu získaná ako dotácia Slovenského zväzu moderného päťboja na činnosť 
CTM a zvyšnú časť si hradia naši zverenci z vlastných finančných prostriedkov.
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