
  

  

 

  

Plán činnosti na sezónu 2019 
komisie orientačného potápania pri Zväze potápačov Slovenska 

začlenenou vo svetovej federácii CMAS 
 
 
Príprava športovcov, tak ako každý rok, mimo sezóny prebieha individuálnou prípravou v materských 
kluboch v bazéne a suchej príprave. Športovci absolvujú aj súťaže na bazénoch organizované 
Zväzom potápačov Slovenska, hlavne podujatia s disciplínami 400RP ako Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v Bratislave, Memoriál Petra Ladiča, finále Ligy mládeže v Žiline a iné podujatia v 
okolitých štátoch. Na základe výsledkov bude zostavené družstvo juniorov a seniorov.  
 
V užšom výbere sú športovci: 
 
Seniori - muži: Radovan Sečkár 1975 
 Miroslav Stovíček 1977 
 Peter Durai 1981 
 Patrik Fiala 1990 
 Pavol Tancík 1988 
Seniori - ženy: Radka Chomutová 1992 
Juniori - muži: Martin Mušitz 1999 
Juniori - ženy: Katarína Jánošková 1998 
 
Sezóna orientačného potápania začína v mesiaci máj a končí v mesiaci september. Vrcholom sezóny 
je príprava reprezentantov na 28. otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 11. otvorené 
majstrovstvá európy juniorov v orientačnom potápaní na otvorenej vode Nemecko/Berlín, jazero 
Störitzsee v termíne 23.08.—01.09. 2019. 
 
Tréningová trať bude postavená striedavo na Zlatých pieskoch a Veľkom Draždiaku (podľa dohody) v 
priebehu mesiaca máj. Tréningy minimálne 2x za týždeň na otvorenej vode (predbežne utorky  
a štvrtky). Cez víkendy sa konajú prevažne súťaže v orientačnom potápaní. 
 
Plánované akcie pre sezónu 2019 – vybrané zo športového kalendáru pre rok 2019 
 

dátum názov súťaže účasť miesto konania 

17.03.2019 Orient camp bazén áno Šaľa  

24.5. - 26.05. 2019 

MSR v OP 2019 áno 

Bratislava 4.ročník Memoriálu Jozefa Dobrotku áno 

MSR v DPP – súbežná akcia nie 

31.05. - 02.06. 2019 1.kolo European Cup (Star/M-Course/Team) podľa financií Sandersdorf (GER) 

14.06 - 16.06.2019 2.kolo European Cup (Star/M-Course/Team) áno Jesenice u Chebu (CZE) 

12.06 - 16.06.2019 sústredenie áno Jesenice u Chebu (CZE) 

21.06 - 23.06.2019 3.kolo European Cup (5-Point/M-Course/Team) podľa financií Budapešť (HUN) 

26. – 30.06. 2019 sústredenie áno Mělice/Pardubice (CZE) 

04. – 07.07. 2019 Juniorcamp podľa potreby Liberec (CZE) 

09.08 - 15.08.2019 Sústredenie /možná zmena termínu a miesta/ áno Liberec (CZE) 

23.08. - 01.09. 2019 28. ME a 11. MEJ v OP + 1-dňový camp áno Berlín/Störitzsee (GER) 

12.09. - 15.09. 2019 Finále European Cup (Star/5-Point/Team) podľa financií Châlette-sur-Loing (FRA) 



  

  

 

  

 
 
 
Hlavným cieľom tejto sezóny je zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska a 4. ročníka v memoriálu Jozefa 
Dobrotku na Veľkom Draždiaku (prípadne na Zlatých pieskoch – podľa hladiny vody) so súbežným podujatím 
Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní s plutvami (DPP) a pokračovanie s prípravou na nastávajúce 28. 
otvorené Majstrovstvá Európy seniorov a 11. otvorené majstrovstvá juniorov v orientačnom potápaní 
v Nemecku/Berlín na jazere Störitzsee 2019.  
 
Dôležitou úlohou je  zabezpečiť pre reprezentáciu dostatok finančných prostriedkov pre účasť na súťažiach  
a na materiálno-technické zabezpečenie. Udržať tradíciu tohto športu pre ďaľšie roky a napredovanie. 
Vychovať a pritiahnuť dostatok schopných juniorov, ktorím nechýba rýchlosť so zmaslom pre orientáciu a 
rýchle jednanie v práci s kompasom, aby sa dokázali presadiť medzi silnou zahraničnou konkurenciou.  
 
 
 
8. 2. 2019 v Bratislava 
vypracoval predseda komisie pre OP:  Radovan Sečkár 
 


