
 

 

 

 

Finále Ligy mládeže a Slovenský pohár v PP, RP a BF 2019 

23.11.2019 

Mestská krytá plaváreň Žilina 

 

  

 Dňa 23.11.2019 sa uskutočnilo 4., finálové kolo Ligy mládeže a Slovenkého pohára v PP, RP a 

BF 2019, ktoré hostilo mesto Žilina na svojom bazéne Mestská krytá plaváreň. S podporou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR organizátor Športový výbor Zväzu potápačov Slovenska pripravil 

záverečné preteky mladých slovenských plavcov s plutvami v PP, RP a BF pre všetky vekové kategórie 

A – F. V zmysle propozícií sa od 8:00 začala prezentácia pretekárov a následne rozplavba. Po rozplavbe 

nasledoval nástup pretekárov a rozhodcov na 

slávnostné zahájenie preteku. Po úvodných 

slovách Riaditeľa LM a SP Mgr. Štefana Miku sa 

slova ujal pán primátor mesta Žilina Mgr. Peter 

Fabiáne, ktorý bol sám reprezentantom v plávaní 

s plutvami, riaditeľom plaveckého klubu a 

plaveckej školy  KPS Nereus Žilina, predsedom 

plaveckého zväzu a reprezentačným trénerom a 

poprial plavcom športového ducha, veľa šťastia a 

úspechov. Po príhovore primátora sa ešte zišli 

vedúci klubov a rozhodcovia na krátkej 

informačnej porade a následne hlavný rozhodca 

Marián Bado zahájil preteky.  

 Finále LM a SP otvorila najrýchlejšia disciplína 50m RP muži a preteky ďalej pokračovali podľa 

schváleného programu. Zaregistrovalo sa spolu 144 pretekárov, z toho 64 mužov a 80 žien zo všetých 9 

klubov Slovenska. V ôsmych disciplínach sa vykonalo 522 štartov, ktoré už tradične a spoľahlivo 

priebežne vyhodnocoval tím Ing. Pavla Matesa, MATES systems s.r.o. A tak sa medailové ocenenia 

najlepších jednotlivcov priebežne odovzdávali už po obednej prestávke a ďalej v počas priebehu 

nasledujúcich disciplín.  



 

 

 

 

 Mnoho plavcov si zlepšilo osobné maximá, 

a v disciplíne 50m RP muži A zaplával  nový slovenský 

rekord Lukáš Častven zo Žralok Bratislava a má 

hodnotu 15.38.  

 

 

 

O 3 nové NvK sa 

postarala Sara Suba z SK Hurrican Šaľa v kategórii ženy C 

v disciplíne 400m PP na 3,32.82, 100m RP za 44.80 a 200m BF časom 

1,54.08. Sara Suba má stúpajúcu formu a jej výsledky nielen na domácej 

pôde posunuli klub SK Hurrican Šaľa v tabuľke klubov z 8. miesta v r. 

2018 na 5. v tomto ročníku LM. 

  

 

 

 

 

 

Konečné  poradie v tabuľke LM v PP, RP a BF 2019 je nasledovné: 

1. ŽRALOK Bratislava   so ziskom spolu 6802 bodov (vo 4. kole získal 2535) 

2. VODNÝ SVET ZVOLENA  so ziskom spolu 6676 bodov (vo 4. kole získal 2240) 

3. PCP RAK Žilina    so ziskom spolu 3981 bodov (vo 4. kole získal 1507) 

4. Sport klub Senec   5. SK Hurrican Šaľa 

6. KVŠ Barakuda Šaľa  7. Delfín Žilina 

8.Neptún Bratislava   9. Swimm Warriors Zvolen 

  

 



 

 

 

 

Poradie klubov v SP v PP, RP a BF 2019 sa na prvých troch priečkach nezmenilo, teda 

1. ŽRALOK Bratislava   získal spolu 5364 bodov (vo 4. kole 1735) 

2. Delfín Žilina   získal spolu 2509 bodov (vo 4. kole 940) 

3. KVŠ Barakuda Šaľa  získal spolu 1169 bodov (vo 4. kole 396) 

Podrobné výsledky a úplné tabuľky sú k dispozícii na: www.mates.sk 

 Záverečnou disciplínou finálového kola LM a SP 2019 200m BF ukončil hlavný rozhodca 

preteky a tím MATES & company  pripravil výsledkové listiny a diplomy na slávnostné vyhodnotenie 

a odovzdávanie cien jednotlivcom a klubom. Odovzdávania medailí a víťazných pohárov sa ujali Ing. 

Roman Baláž – Prezident ZPS a Mgr. Štefan Mika – Viceprezident pre športovú činnosť. 

 Na hladkom priebehu 4. kola LM a SP sa ďalej podieľali: 

Sekretariát/Hospodár: Mgr. Zuzana Žecová  

Technické zabezpečenie: Patrik Fiala – Tajomník ŠV ZPS, Martin Kovačovský a Samuel Kovačovský.  

Vedúci rozhodcovského zboru: Martin Kovačovský – Predseda komisie rozhodcov 

Slovom sprevádzal Jozef Rodák a fotodokumentáciu zabezpečila Dana Duchoslavová. 

Na záver ostáva vysloviť poďakovanie celému organizačnému tímu, rozhodcovskému zboru, členom 

tímu Mates systems s.r.o., vedúcim klubov a trénerom a tiež rodičom a divákom v hľadisku za 

bezproblémový priebeh pretekov. 

Športovcom za krásne výsledky a športové správanie ďakujeme, víťazom blahoželáme  a všetkým 

prajeme veľa úspechov v súťažiach, na ktoré sa ešte pripravujú a tešíme sa na stretnutie v budúcom 

ročníku. 

Galéria: 

  

http://www.mates.sk/


 

 

 

 

   

    

    
Viac foto na našej fb stránke v samostatnom albume. 

 

Dana Duchoslavová 

Foto: Dana Duchoslavová 

 

 

 

 

 


