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1.Kolo Ligy Mládeže Zvolen 

 

Prvé kolo tohtoročnej Ligy Mládeže, organizované Zväzom Potápačov Slovenska a klubom 

vodných športov CARETA pri TU vo Zvolene sa uskutočnilo 6.4.2013 na krytej plavárni vo 

Zvolene.   

Pretekov sa zúčastnilo 181 plavcov zo siedmich klubov (79mužov a 102žien) čo je o 29 pretekárov 

viac ako minulý rok na prvom kole. Najväčšie zastúpenie ako už tradične mali domáce zvolenské 

kluby Kvš CARETA a Kšp Calypso, ktoré mali spolu 104 pretekárov. Zvyšný pretekári boli 

z Bratislavských klubov Žralok, Neptún, Oceán, Fins Team a nesmel chýbať ani Šaliansky klub 

Triton. Prvého kola Ligy sa nezúčastnili plutvový plavci z Delfínu Žilina.  

Pretek aj napriek veľkému počtu pretekárov prebehol v poriadku a bol plný kvalitných výkonov 

o čom svedčia aj 4 zaplávané najlepšie výkony v kategóriách na 25-metrovom bazéne. Pretekárka 

Daniela Kršiaková z klubu Fins Team utvorila dva najlepšie výkony kategórie C na 100RP 

a 100BF,po jednom najlepšom výkone sa prezentovali Vasilová Hana z domáceho klubu CARETA 

kategória E0 a Potičná Jasmin z klubu Oceán Bratislava kategória E , obidva výkony boli 

zaznamenané na 100 BF.  

Dobrými výkonmi sa prezentovali aj rozhodcovia pod vedením Hlavného rozhodcu Martina 

Kovačovského, ktorí nám ukázali akým smerom sa posunul behom roka rozhodcovský zbor 

a môžeme povedať že kvalita a odvedená robota sa približuje požiadavkám ktoré sú vyžadované na 

podujatiach tohto formátu.  

Organizátor spolu so zväzom zabezpečili vynikajúce podmienky pre ocenenie výkonov pretekárov 

keď sa spolu rozdalo 12 sád medajlí a skultúrnil sa odovzdávací ceremoniál. Celkovo nám tieto 

preteky ukázali že na Slovensku je záujem o Plutvové plávanie ako aj o dosahovanie výkonov či už 

po športovej alebo organizačnej stránke a dúfame že aj ďalšie kolá Ligy mládeže budú úspešné 

a prinesú veľa radosti deťom, ktoré majú záujem o šport.  

 

Patrik Fiala Tajomník ŠV ZPS 

 

 
 



ZVÄZ  POTÁPAČOV SLOVENSKA 

SLOVAK DIVERS ASSOCIATION 
Wolkrova 4 / 851 01 Bratislava / tel./fax: +421 918 737 877 / e-mail: zps@netax.sk / www.zps-diving.sk 

 

Správa  LM 1.kolo Zvolen6.4.2013    Strana 2 z 2 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


