
 

 

 

 

1. kolo Ligy mládeže  a Slovenský pohár v PP, BF a RP 2019 Trenčín 

 
Úvodné, 1. kolo Ligy mládeže a Slovenského pohára ZPS v PP, BF a RP zorganizoval Zväz 

potápačov Slovenska pod Trenčianskym hradom v Mestskej krytej plavárni mesta Trenčín dňa 
9.2.2019. 136 (64 mužov a 72 žien) pretekárov z 9 slovenských klubov si zmeralo sily v  25 
metrovom bazéne, v 10tich disciplínach vo vekových kategóriách od E0 po A, do kategórie F0 (nar. 
2012 a mladší) nebol prihlásený žiadny plavec. Úvodné slovo si zobral Riaditeľ LM a SP 2019 Mgr. 
Štefan Mika a po rozplavbách v súlade s časovým harmonogramom otvoril preteky. O technické 
zabezpečenie sa staral Patrik Fiala a Radovan Sečkár, hospodárenie a administratívu 
zabezpečovala Mgr. Zuzana Žecová, hlavným rozhodcom bol Marián Bado. Časomieru už tradične 
zabezpečil Mates systems s.r.o., Ing. Pavol Mates a jeho tím. 

                  
Po slávnostnom otvorení pretekári nastúpili na prvé disciplíny a začali sa  boje o prvé body 

do tabuliek Ligy a SP, o prvé medaily, o čo najlepšie výkony a umiestnenia. Že sa do toho plavci 
opreli naozaj naplno svedčí aj 7 nových najlepších výkonov 
v kategóriách, kde sa nám objavujú ako dlhoroční plavci tak aj 
nováčikovia. Tentokrát bez nových slovenských rekordov, tieto 
preteky ukázali 
plavcom, trénerom a aj 
rodičom, kde a čo treba 
zlepšiť, kde zabrať a kam 
sa posunúť aby budúci 

reprezentanti Slovenska dôstojne reprezentovali našu krajinu 
na blížiacich sa MS Juniorov V Egypte a ME Seniorov 
v Grécku. Čo je skvelou správou pre budúcnosť 



 

 

 

 

slovenského plutvového plávania je, že v tomto ročníku sa nám opäť zvýšil počet prvoplavcov 
v kat. E0 a E,  ktorí skúsili, priniesli nejaké bodíky svojim klubom a veríme, že ich uvidíme rásť ako 
výkonnostne tak aj vo vekových kategóriách.  

 
 
 
Stručný prehľad výsledkov a bodových ziskov klubov: 
Liga mládeže 2019 – po 1. kole 
1. Žrarok Bratislava - 2 110 bodov 
2. VODNÝ SVET ZVOLENA - 1 777 bodov 
3. Sport Club Senec - 1 275 bodov 
Slovenský pohár 2019 – po 1. kole 
1. Žrarok Bratislava 1 591 bodov 
2. Delfín Žilina 676 bodov 
3. KVS Baracuda 417 bodov 
Podrobné výsledky sú k dispozícii na http://mates.sk 
Ešte si predstavíme držiteľov  nových Nvk: 
V kat. ženy A: 
Šimiaková Miroslava, Delfín Žilina, na 100mPP čas 43.52 
Jánošková Katarína, Žralok Bratislava, na 400m PP čas 

3,38.25 
 
V kat. ženy B: 
Chen Ting Ting, Neptún Bratislava, na 50m BF čas 23.12 
V kat. ženy C: 
Suba Sara, ŠK Hurrican Šaľa hneď 3x,  100m PP časom 

43.45,  
400m BF 4,08.03  
50m BF čas 23.00 – Blahoželáme a tlieskame... 

 
 
V kat. muži C: 
Barczi Benjamín, KVŠ Barakuda, na 400m BF 4,23.43 
Na záver ostáva už len poďakovať všetkým plavcom za 

účasť, snahu, bojovnosť, rivalitu a športové správanie. Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME, 
a ostatným držíme palce v budúcom kole. 

Poďakovanie patrí aj celému zboru rozhodcov pod vedením Mariána Badu a tiež tímu p. 
Pavla Matesa za plynulý priebeh  pretekov, priebežné vyhodnocovanie a následné vyhlasovanie 

http://mates.sk/


 

 

 

 

víťazov. A keďže nám to takto dobre odsýpalo tak kus dobrej roboty odviedol aj organizačný tím 
ZPS, tak ďakujeme, kolegovia. Tréneri a fan kluby jednotlivých klubov odviedli tiež kus práce, 
a tak im želáme veľa zdaru a trpezlivosti pri príprave svojich zverencov a detí na ďalšie plavecké 
stretnutie. ĎAKUJEME 

Dana Duchoslavová 
Foto: Dana Duchoslavová 
 

 


