Zuzana MIMOVIČOVÁ, Športový klub polície Košice
Slovenská reprezentantka v plávaní – držiteľka slovenských rekordov
Zuzana MIMOVIČOVÁ
Narodená 10.3.1989 v Košiciach. Je absolventkou Športového gymnázia
v Košiciach. V súčasnosti ukončila bakalárske štúdium na Prírodoveckej
fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, odbor Fyzika a pokračuje
v magisterskom štúdiu.
Plávaniu sa venuje od svojich 10-tich rokov. Od roku 2000 je členkou
Športového klubu polície Košice. Pracovala pod vedením trénerov Vladimír
Mravec, Denisa Polláková, Július Samuelis, v súčasnosti je jej trénerom
Juraj Skála.
Mimovičovej plavecká kariéra, na rozdiel od
väčšiny úspešných, nezačala žatvami medailí
v žiackych kategóriách. Snáď to bolo i tak
dobre. Majstrovské medaile začala získavať až
ako juniorka.
Prvý medzinárodný úspech dosiahla v roku
2003 na multistretnutí juniorov Central
European Countries 2003 v Maďarsku, kde sa
v disciplíne 200 m prsia umiestnila na
3.mieste.
Výrazne sa presadila až v kategórii žien,
v ktorej jej výkonnosť stále rástla a okrem
titulov majsterky si pripisovala aj nové
slovenské rekordy. V rokoch 2009 – 2013 vytvorila 17 nových
slovenských rekordov. 20. novembra 2011 vytvorila na Veľkej cene
Brna v disciplíne 100 m prsia na 25m bazéne časom 1:09,99 min.
slovenský rekord, ktorým ako prvá zo sloveniek prekonala magickú
hranicu 1:10,00 min.
V rokoch 2004 – 2013 získala na národných Majstrovstvách Slovenska
v kategóriách juniorky a ženy spolu 41 titulov Majster Slovenska
a ďalších 33 medailových umiestnení, prevažne v disciplínach 50,
100 a 200 m prsia, 200m motýlik, 200 a 400 m polohové preteky.
Jej športovým vzorom bola ruská prsiarka, majsterka Európy, Julia
Jefimova (1992), športovým cieľom – účasť na Olympijských hrách 2012
v Londýne

Zuzana Mimovičová bola v rokoch 2009 a 2010 vyhlásená Slovenskou
plaveckou federáciou ako tretia najúspešnejšia slovenská
plavkyňa.
Za úspešnosť v roku 2011 bola vyhlásená ako druhá
najúspešnejšia slovenská plavkyňa.
Za úspešnosť v roku 2013 bola vyhlásená ako druhá
najúspešnejšia slovenská plavkyňa.
V projekte ŠOK – Športová osobnosť Košíc 2010 bola Mimovičová
zaradená Košickou športovou akadémiou do desiatky aktívnych špičkových
športovcov mesta.

Štarty na významných európskych a svetových súťažiach:















2003 - Multistretnutie juniorov stredoeurópskych
krajín, Hódmezóvásárhely/HUN (3.miesto)
2004 - Majstrovstvá Európy juniorov, Lisabon
(16.miesto)
2005 – 1.ASEF (stretnutie Ázia – Európa),
Bankog/THA (3.miesto)
2005 - Majstrovstvá Európy juniorov, Budapešť/HUN
(15.miesto)
2006 - Majstrovstvá Európy , Budapešť/HUN
(27.miesto)
2006 - Majstrovstvá sveta juniorov, Rio de
Janeiro/BRA (13.miesto)
2007 - Letná svetová Univerziáda, Bankog/THA
(24.miesto)
2009 - Letná svetová Univerziáda, Belehrad/SRB
(16.miesto, slovenský rekord 4x100m polohovej štafety )
2010 – Majstrovstvá Európy, Budapešť/HUN
(21.miesto, 2 slovenské rekordy)
2011 – Letná svetová Univerziáda, Shenzen/CHN
(14.miesto, 1 slovenský rekord)
2011 – Majstrovstvá Európy 25m, Sczeczin/POL
(24.miesto, 3 slovenské rekordy)
2012 – Majstrovstvá Európy, Debrecen/HUN
(22.miesto)
2013 – Letná Svetová Univerziáda, Kazaň/RUS
(18.miesto)
2013 – Majstrovstvá sveta v plávaní, Barcelona/ESP
(41.miesto)

Rekordy SR kategórie žien – Zuzana Mimovičová
Disciplína

Čas

Bazén

Dátum

50 m prsia

32,42

50 m

4.3.2012

Berlín/GER

100 m prsia

1:10,76

50 m

12.5.2013

Bratislava

200 m prsia

2:32,15

50 m

29.5.2010

Bratislava

50 m prsia

Miesto

32,17

25 m

20.12.2009

Trenčín

100 m prsia

1:09,31

25 m

10.12.2011

Szczecin/POL

200 m prsia

2:30,41

25 m

9.12.2011

Szczecin/POL

Zuzane účasť na OH 2012 nakoniec unikla o 1 stotinu
sekundy. Hra osudu, keď napriek priazni a finančnej pomoci
sponzorov v nepravú chvíľu, práve počas kľúčového vysokohorského
sústredenia ju zaskočila choroba, ktorá potom s psychickým tlakom
na splnenie cieľa jej neprispeli v záverečnej časti k zaplávaniu
lepšieho výkonu.

