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3. Kolo LM Diaľkové plávanie s plutvami (DPP) Lozorno 2013
Nultý ročník podujatia v DPP, ktorý bol zaradený do
Ligy Mládeže 2013 sa odohral v príjemnom prostredí
na vodnej nádrži Lozorno 7.9.2013.
3. kola Ligy Mládeže sa zúčastnili kluby Žralok
Bratislava, Neptún Bratislava, Careta Zvolen a Tritón
Šaľa. Pretek bol otvorený aj pre kategórie B a A do
ktorých sa účasťou jednej pretekárky zapojil aj Delfín
Žilina ostatné kluby sa do preteku nezapojili.
Štartovalo 31 pretekárov v kategóriách E, D a C
a 4 pretekári v kategóriách A a B.
Organizácia ako aj počasie boli svetlou stránkou
tohto podujatia, Klub Žralok Bratislava s výdatnou
spoluprácou KŠP Neptún a Zväzu Potápačov Slovenska
odviedli výbornú prácu a zabezpečili ukážkové
zabezpečenie a priebeh pretekov. Tou tienistou stránkou
bola menšia účasť pretekárov a hlavne neochota
niektorých klubov zapojiť sa do tohto kola LM.
Úvodom štartovali pretekári kategórie E, ktorí
mali pripravený 400 metrový okruh, bojovali od prvých
metrov a nakoniec všetci prišli do cieľa v krásnych
časoch. Po menšej úprave trate boli na rade pretekári
všetkých zvyšných kategórií. Kategória D mala 1000 metrový úsek kategória C 1500 metrový
a kategórie B a A mali naplánovaný až 2000 metrový úsek všetci štartovali hromadne. Pretekári
boli po celú dobu preteku pod kontrolou záchranára vodnej záchrannej služby.
Po doplávaní prevládala u pretekárov dobrá nálada spojená s novými skúsenosťami
spojenými s vyskúšaním si ďalších disciplín plávania s plutvami, ktoré plánujeme aj do budúcnosti
u našich pretekárov zaraďovať do prípravy, možno aj na veľké podujatia. Dúfame že budúci rok
bude ešte o niečo lepší, hlavne čo sa týka účasti.
Našim pretekárom sa otvorili možnosti venovať sa aj tejto krásnej časti plávania s plutvami.
Patrik Fiala
tajomník ŠV ZPS
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