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3.kolo LM a SL 2014 – DPP (diaľkové plávanie s plutvami) 
28.06.2014 Vodná nádrž Ružiná 

 
V poradí len druhé podujatie zamerané na 
diaľkové plávanie s plutvami v ére samostatnosti 
Slovenskej republiky sa uskutočnili dňa 
28.06.2014 na vodnej nádrži Ružiná pod 
patronátom ZPS a za spoluorganizácie klubu 
vodných športov Careta Zvolen. V porovnaní 
s minulým rokom sme zaznamenali prudký nárast 
účastníkov, ktorí sa odhodlali na zdolanie diaľok 
akými boli v kat. E 400 metrov, kat. D 1360 
metrov kat. C 1930 metrov a zástupcov Slovenskej 

Ligy kat. B a A s dĺžkami tratí 3135 metrov. Preteku sa zúčastnilo presne 75 účastníkov zo 
šiestich klubov ZPS.  
Trate tohtoročného kola DPP boli navrhnuté iným spôsobom, 
dĺžkou prevyšovali tie z Lozorna 2013 a smer nebol jednotný 
pre všetky kategórie. Prinieslo to mnoho skúseností pre 
pretekárov a najme zábavy pri hľadaní otočných bójok 
a v konečnom dôsledku aj cieľa, avšak všetci pretekári dorazili 
do cieľa a v ňom prevažovali dobré pocity z dobre zvládnutej 
trate mnohý z pretekárov si prvý krát vyskúšali závodne, 
v plutvách plávanie na voľnej vode. Najmä najdlhšia trať 3135 
metrov dlhá, otestovala vôľové vlastnosti našich pretekárov 

kategórie B 
a A a naznačila že aj 
na Slovensku 
môžeme nájsť 
talentovaných 
diaľkových plavcov, 
ktorí by mohli byť konkurencieschopní aj 
zahraničným pretekárom, nutne treba dodať že 
preteku DPP sa nezúčastnili juniorský reprezentanti 
ktorí v tom istom čase plávali svoje disciplíny na 

Majstrovstvách sveta Juniorov na Kréte určite by mnohí z nich ukázali svoj potenciál 
a schopnosti odolať aj dlhším tratiam.  
Víťazmi najdlhšej disciplíny sa stali Michal 
Idešic z klubu KVŠ Oceán a Anna Vaneková 
z rovnakého klubu. V disciplíne s dĺžkou 1930 
metrov (kat.C) prvé miesto brali Sarvaš Patrik 
z Calypsa Zvolen a Lázničková Lucia z Oceánu 
Bratislava. Na 1360 metrov boli najrýchlejšími 
pretekármi Vasil Michal a Simková Ema 
z Carety Zvolen. Najkratšiu disciplínu ovládli 
znova plavci Carety Zvolen Matej Dominik 
a Vasilová Hana.  
Pretek bol po organizačnej stránke výborne 
zvládnutý, organizátor zabezpečil dostatočný počet sprievodných plavidiel, ktoré sa starali  
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o bezpečnosť pretekárov a taktiež treba vyzdvihnúť plynulosť priebehu celej športovej akcie. 
Rozhodcovia boli dobre pripravení po organizačnej stránke a veľká vďaka patrí skupinke 
organizátorov, ktorí deň pred pretekom pripravili trať a podieľali sa  na príprave bójok 
a technického zabezpečenia celej akcie.  

 
Pevne veríme že potenciál 
diaľkového plávania s plutvami  
sa bude rýchlo rozvíjať a na 
MSR na Zlatých pieskoch 
budeme sledovať znova nárast 
účastníkov a nadšencov plávania 
s plutvami, ktorí sa neboja 
otestovať závodne svoje 
tempové schopnosti.  
 
 
Výsledky pretekárov s časmi ako aj bodové ohodnotenie klubov 
nájdete na stránke www.mates.sk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Fiala  
Tajomník ŠV ZPS 
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