
 

 

Plán činnosti na sezónu 2023 
komisie freedivingu pri Zväze potápačov Slovenska 

   

Komisia freedivingu očakáva v tohto ročnej sezóne účasť reprezentantov na blížiacich sa majstrovstvách 
sveta. Vzhľadom na lokalitu bazénový majstrovstiev sveta v Kuwaite sa reprezentanti pre finančnú náročnosť 
neplánujú zúčastniť.  

Hĺbkové majstrovstvá sveta sú síce predbežne vypísané v netradičnom termíne na prvé dva augustové 
týždne na Kube, no podľa informácií ktoré máme táto lokalita ešte nie je potvrdená. Začiatkom Marca sa komisia 
freedivingu CMAS chystá na Kubu, aby preverila možnosti a schopnosti potencionálneho organizátora 
zorganizovať majstrovstvá sveta. Zaistenie bezproblémového chodu súťaže, vhodných podmienok a bezpečnosť 
pre atlétov budú zrejme rozhodovať o pridelení Kube tak významné podujatie. Podľa nám dostupných informácií 
je druhou alternatívou Roatán Honduras, už skúsený organizátor majstrovstiev sveta pre organizáciu AIDA 
a v roku 2019 prvý krát aj organizácie CMAS.    

Obaja naši reprezentanti Martin Ruman a Martin Zajac prejavili vážny záujem o účasť na hĺbkové 
majstrovstvá sveta a veríme, že im to umožnia finančné možnosti. Každopádne aj naši reprezentanti musia čakať 
a to na rozhodnutie komisie CMAS, že komu nakoniec pridelia túto súťaž a v akom termíne nakoniec bude. 

V oboch kluboch Apneaman Košice, ako aj Ocean Devils Bratislava sú okrem reprezentantov členovia, ktorý sa 
pripravujú na súťaže, alebo už svoju prvú súťaž absolvovali. Spoločné priateľské stretnutie, prípadne tréning by 
mohol byť vhodným krokom ako postupne rozšíriť súťažný freediving do oboch klubov.  

Klub Ocean Devils Bratislava vynaložil veľké úsilie ako aj časť finančných prostriedkov aby zorganizoval 
prvý rozhodcovský kurz AIDA Judge Junior. Kurz sa konal 10-12.2.23 a predseda klubu ODB Martin Ruman 
pozval ako školiteľa celosvetovo najskúsenejšieho rozhodcu z najväčším počtom štartov v organizácii AIDA 
Holanďana Pima Vermeulena. Kurzu sa zúčastnili traja členovia klubu ODB, ktorí sú zároveň členmi ZPS. 
Účastníkmi boli aj dvaja ďalší slovenskí freediveri zo záujmom o tento kurz. Žiaľ, klub Apneaman Košice nemal 
koho za kandidáta postaviť, no veríme, že sa to v budúcnosti zmení.  Slovensko má tak svojich prvých 
preškolených rozhodcov čo vnímame ako veľký krok vpred pre súťažný freediving.    
       

Komisia freedivingu bude v najbližších týždňoch písomne žiadať vedenie CMAS international v podobe 
Tolisa Bellosa o preškolenie našich nových rozhodcov AIDA na rozhodcov CMAS. Crossover z rohodcu AIDA na 
rozhodcu CMAS je totiž najjednoduchšia cesta k tomu ako mať preškolených rozhodcov v organizácii CMAS teda 
tú, ktorú zastrešuje ZPS. 
Cieľom klubu ODB s plnou podporou komisie freedivingu a veríme, že aj za podpory celého ZPS, bude v roku 
2024 zorganizovať prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska pod hlavičkou CMAS.   
 Komisia feedivingu by ocenila keby boli vynaložené väčšie finančné prostriedky do:   
1) Rozvoju súťažného freedivingu v podobe preplatenia nákladov spojených s crossoverom rozhodcov AIDA na 

rozhodcov CMAS, pre tých ktorý sú členmi ZPS.  

2) Podpory prípravy reprezentácie ako aj nákladov spojených s účasťou na hĺbkové majstrovstvá sveta v roku 

2023.  

3) Finančnej podpory klubov Apneaman Košice a Ocean Devils Bratislava.       

  
              Za komisiu freedivingu pre ZPS  

               Martin Ruman 


