2. kolo Ligy mládeže a Slovenský pohár v PP, BF a RP 2019 Šaľa

Liga mládeže a Slovenský pohár v plávaní s plutvami PP, BF a RP 2019 pokračovala 6.4.2019
svojím 2. kolom. Organizátor, Zväz potápačov Slovenska, zorganizoval preteky v Šali, v 50m krytom
bazéne Plavárne AQUASPORT Duslo, a.s. O technické zabezpečenie sa postarali Patrik Fiala a Radovan
Sečkár a hospodárskych záležitostí sa ujala Mgr. Zuzana Žecová. Tohoto kola LM a SP sa zúčastnilo o čosi
viac pretekárov, presne 167 plavcov z 9 slovenských klubov, ako v 1.kole a zmerali si sily v 7 disciplínach
v kategóriách od A po E0 a F. Deň prebiehal podľa programu a od ôsmej hodiny sa už zbiehali plavci na
prezentáciu a vedúci klubov na poradu rozhodcov a trénerov. Po rozplavbách pretekári nastúpili na
slávnostné otvorenie a Riaditeľ LM a SP 2019 Mgr. Štefan Mika oficiálne zahájil preteky a odovzdal
vedenie preteku hlavnému rozhodcovi Martinovi Kovačovskému.
Aj napriek zmeneným podmienkam na šaľskom bazéne (na jednej zo strán
chýbali mostíky) a aj vďaka disciplinovanému prístupu zúčastnených pretekárov
a ich trénerov a pripravenosti tímu Ing. Pavla Matesa, Mates systems s.r.o. pretek
prebiehal podľa harmonogramu.
Hoci mnohí z plavcov si zlepšili osobné maximá, ale v kategóriách A, B a D sa
tabuľka najlepších výkonov nemenila. Tentokrát nám zaplávali najviac NvK plavci
z kategórie E a F čo je pre nás signálom, že nováčikovia z predchádzajúceho kola
už nie sú nováčikovia a naberajú na sile, technike aj guráži a práca trénerov
v kluboch prináša výsledky.
Výsledková tabuľka po 2.kole LM 2019 je nasledovná:
1. VODNÝ SVET ZVOLENA so ziskom 2 577 bodov v tomto kole dosiahol spolu 4 354
bodov a posunul tak na
2. priečku ŽRALOK Bratislava so 4 057 bodmi
3. HURRICAN Šaľa so ziskom 2433 bodov

Poradie v tabuľke SP 2018 po druhom kole ostáva
nezmenené s nasledovným bodovým ziskom:
1. ŽRALOK Bratislava 3 256 bodov
2. Delfín Žilina 1445 bodov
3. KVŠ Baracuda 727 bodov
Podrobné výsledky sú k dispozícii na http://mates.sk
Noví držitelia najlepších výkonov v kategóriách:
SUBA Sara
HURRICAN Šaľa
kat. ženy C
LEHOCKÝ Števko
HURRICAN Šaľa
kat. muži F
VARGA Jozef
VS ZVOLENA
kat. muži E
TISCHLEROVÁ Laura VS ZVOLENA
kat. ženy F
HRADECKÁ Vera
ŽRALOK Bratislava kat. ženy E

100m BF čas
400m BF
400m BF
400m BF
400m BF

50.92
5,49.44
5,10.26
6,26.24
5,09.92

Na záver si plavci prevzali aj posledné osobné a štafetové medaily a pretek bol oficiálne
ukončený.
Ďakujeme tímu MATES systems s.r.o. za plynulé vyhodnocovanie výsledkov a priebežné
oceňovanie najlepších, všetkým rozhodcom za zodpovedný a profesionálny prístup na
jednotlivých pozíciách a taktiež organizačnému tímu za bezproblémový priebeh celého preteku.
Vďaka patrí trénerom a všetkým zúčastneným plavcom za športové správanie a krásne
výsledky. Víťazom BLAHOŽELÁME.

Viac foto na našej FB stránke.
Dana Duchoslavová
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