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Liga mládeže a Slovenská liga ZPS 1.kolo 
Banská Bystrica  

 
Dňa 08.01.2014 sa v priestoroch mestskej krytej plavárni na Štiavničkách 
uskutočnilo prvé kolo ligy mládeže zväzu potápačov Slovenska, ktoré bolo 
obohatené aj o ďalšiu súťaž nového projektu ZPS s názvom Slovenská 
Liga v ktorej súťažia pretekári kategórie A a B.  
O ukážkovú organizáciu sa postaral klub KVŠ Careta pri TU vo Zvolene 
v spolupráci so Zväzom potápačov Slovenska, ktorý zastrešuje tieto 
súťaže. Celkovo sa tohto športového podujatia zúčastnilo 241 pretekárov 
z celého Slovenska, z toho 38 súťažilo v už spomenutej Slovenskej lige. 
Prvého kola LM a SL sa zúčastnili 
všetky aktívne športové kluby, 

ktoré sa združujú v ZPS.  
Pretekári sa od začiatku pustili do zbierania cenných bodov pre svoje 
materské kluby a po konečnom súčte bodov to bolo na prvých 
miestach veľmi tesné. Prvé miesto so ziskom 2767 bodov ukoristili 
pretekári z domáceho klubu Careta, v tesnom závese za nimi boli 
športovci z klubu KŠP Calypso, ktorí nazbierali dokopy 2430 bodov 
a na treťom mieste so ziskom 2044 bodov boli súťažiaci 
z Bratislavského klubu KVŠ Oceán, ktorí získali najviac bodov do 

poradia Slovenskej ligy.  
Pretek vrcholil najmä pri poslednej rozplavbe mužov na 400m PP v ktorej 
bol nahlásený pokus o prekonanie Slovenského rekordu. Adamovi 
Bukorovi z klubu KŠP Tritón sa po nádhernom výkone podarilo prekonať 
starý rekord Patrika Šťastného z rovnakého klubu, ktorý utvoril 
25.07.2008 v Maďarskom Egeri a mal hodnotu 3,07.74. Adamovi sa ho 
podarilo vylepšiť o 29 stotín sekundy.  
Organizátori pretek zvládli bez väčších problémov a každý kto navštívil 
bazén na Štiavničkách mohol pozorovať obdivuhodné výkony pretekárov 
od seniorov až po našich najmenších. Dúfame že plávanie s plutvami bude 

čoraz populárnejšie a takéto podujatia  pritiahnu ďalších fanúšikov tohto krásneho športu.  
 

 
 

Patrik Fiala 
Tajomník ŠV ZPS 
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