
 

 

 

 

 

Reprezentácia SR na súťaži 
AIDA Freediving World Cup 

2021 
 

 
V máji odštartovala prvá so štyroch súťaží AIDA Freediving World Cup 2021, na ktorej 

sa zúčastnili aj dvaja reprezentanti SR Martin Zajac a Martin Ruman. Obaja na súťaži splnili 
náročné reprezentačné A-limity a v silnej konkurencii sa rozhodne nestratili. Splnili tak 
podmienky účasti na hĺbkových majstrovstvách sveta CMAS 2021, ktoré sa budú konať v októbri 
v Turecku. 
 
 

 
 
Martin Zajac sa prvý súťažný deň 11.5.2021 

pokúsil o prekonanie vlastného národného rekordu 
organizácie AIDA v disciplíne CWTB (konštantná váha 
s plutvami). Nahlásil si hĺbku -95m, ktorú síce dosiahol 
no žiaľ  na hladine nerozdýchal tento náročný ponor 
a upadol do krátkeho BO (blackout – strata vedomia).  
Ďalší súťažný deň mal prestávku, po schválení lekárom 
mohol opäť štartovať na tretí súťažný deň. Martin Zajac 
14.5.2021 zvolil disciplínu CWT (konštantná váha 
s monoplutvou), nahlásených -90m úspešne zvládol, bol 
rozhodcami ocenený bielou kartou a obsadil tretie 
miesto spoločne s Francúzom Jimmy Jeantot .  
Posledný súťažný deň sa Martin Zajac opäť vrátil 
k disciplíne CWTB, tento krát nahlásil konzervatívnych -
91m, bol úspešný a obsadil piate miesto. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
Martin Ruman súťažil iba v jednej disciplíne a to 

FIM (free immersion), súťaž ukázala, že to bola správna 
voľba. Prvý súťažný deň začal na hĺbke -88m úspešne, 
druhý deň si nahlásil -91m (tréningové maximum) opäť 
úspešne. Po dni voľna prišiel pokus o prekonanie 
osobného maxima no nahlásených -93m sa nepodarilo 
a Martin Ruman sa otočil dva metre od cieľa v hĺbke -
91m. Posledný súťažný deň boli síce najhoršie 
podmienky v podobe silných prúdov, no tento krát FIM -
93m v čase 3:25 úspešne dosiahol. Biela karta posunula 
Martina Rumana na štvrté miesto v disciplíne FIM. 

 
 
 
 
 
 
 

Obaja naši reprezentanti sa chcú čo najlepšie pripraviť na majstrovstvá sveta CMAS, 
Martin Ruman sa bude pripravovať prevažne v Egypte. V júli ho čaká druhá pohárovka AIDA 
Freediving World Cup 2021. Martin Zajac bude mať prípravu pestrejšiu vo viacerých lokalitách, 
ktoré navštívi so svojimi študentami freedivingu a plánuje súťažiť aj na hĺbkových 
majstrovstvách sveta AIDA. Veríme, že sa podarí im správne načasovať formu na záver sezóny. 

 

Za komisiu pre freediving: Martin Ruman 

Meno Disciplína Nahlásená 
hĺbka 

Dosiahnutá 
hĺbka 

Vyhodnotenie Dátum Miesto Názov súťaže 

Martin 
Ruman 

FIM -88m -88m White Card 11.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 

Martin 
Ruman 

FIM -91m -91m White Card 12.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 

Martin 
Ruman 

FIM -93m -91m Yellou Card, 
early turn 

14.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 

Martin 
Ruman 

FIM -93m -93m White Card 15.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 

Martin 
Zajac 

CWTB -95m -94m Red Card/BO 11.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 

Martin 
Zajac 

CWT -90m -90m White Card 14.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup  

Martin 
Zajac 

CWTB -91m -91m White Card 15.5.2021 Egypt, 
Sharm 

AIDA Freediving 
World Cup 



 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

 

 

 

 

Martin Zajac: CWT 1   CWT 2    CWTB 

     


