
 

 

 

 

3. kolo Ligy mládeže  a Slovenská liga v DPP 2019 

A 

Majstrovstvá Slovenskej Republiky v diaľkovom plávaní s plutvami 2019 

7.9.2019 

Areál športu a relaxu AQUAREA Čierna Voda 

 
 
 Športový výbor Zväzu potápačov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zorganizoval dňa 07.09.2019 v Areáli športu a relaxu AQUAREA Čierna Voda 3. kolo 

ligy mládeže a Slovenskej ligy 2019 v DPP a Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní s plutvami 2019.  

Organizačný výbor v zložení: 

Organizátor: Zväz potápačov Slovenska a SPORT CLUB Senec  
Riaditeľ preteku: Mgr. Štefan Mika  
Technické zabezpečenie: Zväz potápačov Slovenska - Patrik Fiala, Rado Sečkár a Martin 
Kovačovský 
Hospodár: Mgr. Zuzana Žecová  
Hlavný rozhodca: Miroslav Mavrák  
Výpočtové stredisko: MATES system s.r.o. / Ing. Pavol Mates / www.mates.sk  
Bezpečnosť: Vodná záchranná služba- Spolok ochrancov vody OCTOPUS 
zabezpečil všetky potrebné úkony tak, že v piatok podvečer bolo všetko pripravené na 
nasledujúci deň.  

V sobotu o 8:30 začala prezentácia účastníkov, ktorí postupne 

prichádzali do areálu AQUAREA Čierna Voda. Voda mala 

príjemných 23 st. C, čo bolo viac ako vzduch pod zamračenou 

oblohou.  Zišlo sa spolu 60 plavcov zo 7 klubov Slovenska. Po 

registrácii prebehla porada vedúcich klubov a porada rozhodcov. 

Následne sa rozhodcovia rozostavili na určené stanovištia. 

Pretekárom bol urobený výklad trate a riaditeľ preteku zahájil 3. kolo 

LM a SP 2019. Nakoľko Majstrovstvá SR v DPP museli byť 

v májovom termíne zrušené z dôvodu dlhodobo nepriaznivého počasia a chladnej vody, na tomto 

preteku sa po dohode v ZPS vyhodnotili aj Majstri SR a Preborníci SR v DPP. 

http://www.mates.sk/


 

 

 

 

V zmysle programu v propozíciách ako prvá plávala kategória E 

chlapci na trati 300 m. Nasledovali dievčatá kategórie E. Kedže 

ešte pred prvým štartovým výstrelom sa silno rozpršalo a dážď 

neustával, rozhodlo sa, že ďalšie kategórie budú plávať chlapci a 

dievčatá spolu. Aj z tohoto dôvodu celé preteky trvali kratšie ako 

bol predpoklad.  

 

 

Ing. Mates a jeho tím spoľahlivo, ako už je zvykom, priebežne 

vyhodnocovali výkony plavcov a pripravili diplomy tak, že 

vyhlásenie najlepších jednotlivcov vo svojich kategóriách prebehlo  

ešte pred obednou prestávkou. 

 

 

 

 

Dnes už poznáme výsledkovú tabuľku LM a SP 2019 po 3. kole. 

Prvenstvo v LM si drží stále Vodný svet Zvolena s 4436 bodmi pred Žralok Bratislava s 4267 

bodmi. Na tretie miesto sa zaradil PCP RAK Žilina s 2474 b. a za ním Sport Club Senec, ktorí tak 

odsunuli chýbajúci Hurrican Šaľa na 5. priečku. 6. miesto si drží KVŠ Barakuda, 7. Delfín Žilina, 8. 

Neptún Bratislava a na 9. mieste je SWIM WARRIORS. 

Poradie na prvých troch miestach  v SP po 3. kole sa nezmenilo a je nasledovné: 

1. ŽRALOK Bratislava 3629 bodov 
2. Delfín Žilina 1569 bodov 
3. KVŠ Barakuda 773 bodov 
 
Majstrom SR v DPP sa v mužskej kategórii A na trati 3000m 
stal:  
Lobpreis Filip z KŠP Žralok Bratislava 
2. miesto: Častven Lukáš z KŠP Žralok Bratislava 
3. miesto: Bielka Marian z Delfín Žilina 
 
 

 
Ženy v kategórii A sme mali na trati iba dve a tak  
1. miesto obsadila Malinowska Lenka - KŠP Žralok Bratislava 
A 2. miesto Bielková Beáta - Delfín Žilina 
 
Podrobné, úplné výsledky  jednotlivcov a klubov sú k dispozícii na 
www.mates .sk 
 
 
 
 

http://www.mates/


 

 

 

 

Aj napriek počiatočnej nepriazni počasia celá akcia prebiehala 
za silného a hlasitého povzbudzovania a vo vynikajúcej nálade. 
Plavci dali do svojich výkonov všetky sily a už sa tešíme na 
zaverečné kolo LM a SP, kde sa zídeme v hojnejšom počte a 
zmerajú si sily aj s ostatnými, ktorí tu dnes chýbali.   

 
 
 

Ďakujeme tímu MATES systems s.r.o. za plynulé 
vyhodnocovanie výsledkov, členom Spolku ochrancov vody 
OCTOPUS, páni Tomáš Rácz a Daniel Miša bdeli nad bezpečnosťou 
našich plavcov na vode. 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 a ich rodičom a blízkym za 

silnú podporu.  
Víťazom BLAHOŽELÁME. 
Galéria: 

   
 

   
 

   
 



 

 

 

 

   
 

   
 
Úplné výsledky nájdete na www.mates.sk 

Fotografie nájdete na našej fb stránke: Zväz potápačov Slovenska, Slovak Divers Association 
https://www.facebook.com/zpsdiving/ 

Autor a foto: Dana Duchoslavová 

 

http://www.mates.sk/

