
 

 

 

 

2. kolo Ligy mládeže a Slovenskej ligy v PP, RP a BF 2020 

19.9.2020 

Mestská krytá plaváreň Žilina  

 

 Po viacnásobných odkladoch, v dôsledku prijatých opatrení, ku ktorým nie len našu spoločnosť 

donútila pandemická situácia s COVID-19, sa dňa 19.9.2020 napokon uskutočnilo 2. kolo Ligy mládeže 

a Slovenskej ligy v PP, RP a BF 2020, v bazéne Mestskej krytej plavárne v Žiline. S podporou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizátor Zväz potápačov Slovenska pripravil 

preteky za sprísnených podmienok.  

133 mladých slovenských plavcov s plutvami v PP, RP a BF všetkých vekových kategórií, A – F 

predviedli svoje výkony bez podpory divákov z radov rodičov a inej verejnosti. Za účelom kontroly 

oprávneného vstupu do priestorov konania pretekov sme pristúpili k použitiu TYVEX náramkov. Na 

zabezpečenie zamedzenia prípadného šírenia koronavírusu ŠV ZPS vykonal opatrenia v súlade 

s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ a pravidiel prijatých MKP Žilina. Všetci prítomní sa v priestoroch 

vestibulu, šatní a tribúny pohybovali s prekrytím horných dýchacích ciest, tribúna bola rozdelená na 

sektory pre jednotlivé kluby s dodržaním 2m odstupu medzi nimi, ďalej boli vyznačené trasy pre pohyb 

pretekárov pri nástupe na štart a odchod od bazéna po odplávaní disciplíny. A nakoniec, nakoľko aj 

členovia rozhodcovského zboru sú z rôznych kútov Slovenska, pristúpili sme k zodpovednému správaniu 

a počas celého pretekov tento zbor pracoval v rúškach hoci pohyb pri bazéne bol povolený aj bez neho, 

za súčasného dodržiavania doporučených rozostupov. Veríme, že sme situáciu zvládli a všetci športovci, 

členovia výprav, rozhodcovský zbor, technická podpora a členovia tímu Ing. Pavla Matesa z MATES 

Systems, s.r.o. budú aj naďalej zdraví tak, ako deklarovali pri príchode na preteky. Ďakujeme všetkým 

zúčastneným za pochopenie a akceptovanie nastavených pravidiel. 

V zmysle propozícií sa od 8:00 začala prezentácia prichádzajúcich pretekárov, kontrola teploty 

a preberanie Prehlásení o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia ako ďalšieho 

opatrenia ochrany zdravia. Nasledovali rozplavby, ktoré sa uskutočnili po dvoch kluboch súčasne, po 20 

minútach. Počas rozplavieb prebehla porada rozhodcov a následne aj porada vedúcich klubov, kde boli 

poučení o nastavených pravidlách správania sa na MKP a bola zvolená Jury v zložení T. Vandlík, P. 

Vaculčík a D. Matejová. 

     
 Po rozplavbe tradične nasleduje nástup pretekárov a rozhodcov na slávnostné zahájenie pretekov, 



 

 

 

 

čo sa tentokrát neudialo a preteky začali po úvodných slovách Riaditeľa LM a SL Mgr. Štefana Miku. 

Hlavný rozhodca Miroslav Mavrák zahájil preteky presne podľa plánu o 10:00. 

2. kolo LM a SL otvorila najrýchlejšia disciplína 50m RP 

muži a preteky ďalej pokračovali podľa schváleného 

programu. Zaregistrovalo sa spolu 133 pretekárov, z toho 

64 mužov a 69 žien z 8 klubov Slovenska. V ôsmych 

disciplínach sa vykonalo 424 štartov, ktoré už tradične a 

spoľahlivo priebežne vyhodnocoval tím Ing. Pavla 

Matesa, MATES systems s.r.o. Hoci v zmysle nariadení 

sa tentokrát od odovzdávania medailí a diplomov na 

stupňoch víťazov upustilo, plavci o svoje medaily 

neprišli, všetky boli spolu s diplomami priebežne 

odovzdávané vedúcim klubov, aby sa tak dostali k víťazom. 

Po nekonečne dlhej dobe bez tréningov, prípadne ich obmedzení kvôli uzatvoreniu bazénov, sme 

boli zvedaví, ako sa koronakríza prejaví na výkonoch plavcov. Boli sme milo prekvapení, že napriek 

všetkým okolnostiam bol zaplávaný aj nový najlepší čas na Slovensku v disciplíne 400m BF v podaní 

Lukáša Kalníka z KVŠ Barakuda, ktorého hodnota je 3,40.02. Tým prekonal čas doterajšieho 

držiteľa Alexandra Rekoša 3,46.52 z roku 2018. Blahoželáme. Najviac zlepšených osobných rekordov 

v tomto kole LM a SL sme zaznamenali u plavcov z najmladších kategórií D, E a E0 mužov aj žien, a to 

v disciplínach 50m PP a 200m BF. Teší nás aj vysoká účasť na štafete 4x100m, ktorej sa zúčastnilo 20 

zmiešaných tímov aj napriek účasti „iba“ 8 slovenských klubov z 9tich. Okrem chýbajúceho klubu ŠK 

Hurrican, nám na preteku chýbala aj jedna z najlepších junioriek Sara Suba, ktorá z dôvodu študijných 

povinností na novej škole v Maďarsku a odmedzení na hraniciach nemala možnosť štartovať. 

Poradie v celkovej bodovacej tabuľke Ligy mládeže je po 2. kole nasledovné: 

Poradie Klub    1. kolo  2.kolo  spolu 

1. VODNÝ SVET ZVOLENA   2122  2198  4320 

2. KŠPP Žralok Bratislava  1550  1866  3416 

3. PCP RAK Žilina   1379  1266  2645 

4. KŠP Neptún Bratislava  1262  1142  2404 

5. KVŠ Barakuda Šaľa   857  1124  1981 

6. KŠP Delfín Žilina   623  780  1403 

7. Sport Club Senec   643  500  1143 

8. ŠK Hurrican Šaľa   792  0  792 

9. Swim Warriors Zvolen  316  253  569 

Poradie v celkovej bodovacej tabuľke Slovenskej Ligy je po 2. kole nasledovné: 

Poradie Klub    1. kolo  2.kolo  spolu 

1. KŠPP Žralok Bratislava  1362  1629  2991 

2. KŠP Delfín Žilina   972  877  1849 



 

 

 

 

3. KVŠ Barakuda Šaľa   430  914  1344 

4. KŠP Neptún Bratislava  289  352  641 

5. VODNÝ SVET ZVOLENA  117  223  340 

6. Sport Club Senec   135  159  294 

7. ŠK Hurrican Šaľa   271  0  271 

8. Swim Warriors Zvolen  0  0  0 

9. PCP RAK Žilina   0  0  0 

Z tabuľky vidíme, že obávaný pokles výkonnosti nie je až taký výrazný, a to aj zásluhou trénerov 

a vedúcich klubov, ktorí s maximálnym úsilím zabezpečili tréningové možnosti, či už na suchu alebo vo 

vode pre svojich členov. 

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

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

Sekretariát/Hospodár: Mgr. Zuzana Žecová  

Technické zabezpečenie: Dana Duchoslavová – Tajomník ŠV ZPS, Lukáš Častven, Filip Lobpreis 

Vedúci rozhodcovského zboru: Miroslav Mavrák – Predseda komisie rozhodcov 

Slovom sprevádzal Marek Funtík 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, ako aj rodičom za pochopenie a dodržanie 

neštandardných podmienok,  a tým za bezproblémový priebeh pretekov. 

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

prajeme veľa úspechov. Veríme, že sa v tomto roku ešte stretneme na pripravovaných M SR v Poprade 

a záverečným kolom LM a SL ukončíme tento súťažný rok.   

Galéria: 

   

http://www.mates.sk/


 

 

 

 

   

   
Viac foto na našej fb stránke v samostatnom albume 

 

Dana Duchoslavová 

Foto: Dana Duchoslavová 

 

 

 

 

  


