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Finále LM a SP ZPS - 22.11.2014 - Žilina 
Dňa 22.11.2014 sa uskutočnilo vyvrcholenie seriálu 
podujatí Ligy mládeže a Slovenského poháru v plávaní s 
plutvami a diaľkovom plávaní s plutvami organizovaných 
Zväzom potápačov Slovenska so spoluprácou klubov 
ZPS. Piate kolo v poradí nám ukázalo víťazov celkového 
hodnotenia ako aj reálny pohľad na plávanie s plutvami 
na Slovensku. 
Počas roku sme mohli sledovať výkony najlepších 
talentov Slovenskej republiky z ktorých časť 
reprezentovala Slovenskú republiku aj na 
medzinárodných svetových podujatiach kde aj zásluhou 
našich podujatí mohli výborne konkurovať pretekárom zo 

zahraničia. 
Finále Ligy Mládeže sa odohralo v Žiline na mestskej krytej plavárni. Zúčastnilo sa ho približne 224 
pretekárov z 8 zaregistrovaných klubov ZPS na rok 
2014. Pretekári pod dohľadom svojich trénerov bojovali o 
popredné umiestnenia v hodnotení jednotlivých disciplín 
ako aj v celkovom hodnotení súťaže klubov. Najviac 
bodov v tomto roku pozbierali v hodnotení LM 2014 
plavci z KVŠ Careta Zvolen v tesnom závese za nimi 
skončili pretekári z klubov KŠP Calypso a KVŠ Oceán. V 
hodnotení Slovenského poháru zvíťazili plavci z klubu 
KVŠ Oceán, ktorí s prehľadom porazili v celkovom súčte 
bodov kluby KVŠ Careta a KŠP Delfín Žilina. 
Podujatie bolo vyvrcholením úspešného roku 2014, ceny 
pre víťazov hodnotenia klubov prišli odovzdať poprední 
funkcionári na čele s prezidentom Zväzu potápačov 
Slovenska. Dodatočne boli vyhodnotené aj štefety 
družstiev z predchádzajúceho kola LM v Bratislave. Po ukončení tohtoročnej Ligy mládeže a 
Slovenského poháru môžme konštatovať že ZPS v spolupráci s klubmi vytvorili vhodné podmienky pre 
naše rozvýjajúce sa talenty a umožnili tak ďaľším novým členom nahliadnuť do nášho športu - plávania s 
plutvami, a splnili tak cieľ týchto podujatí a to umožniť mladým pretekárom štartovať na kvalitných 
domácich pretekoch

Patrik Fiala
Tajomník ŠV ZPS 
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Informácie o predchádzajúcich kolách nájdete tu: http://zps-diving.sk/Liga-mladeze-32 
Kompletné výsledky môžte nájsť na stránke www.mates.sk
Fotogalériu z preteku nájdete na našej facebookovskej stránke - https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.842648525797900.1073741836.409449642451126&type=3 
Foto: Ján Čerňanský / KŠP Delfín Žilina
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