
                        

 

 

Tisková zpráva 

 

ČEŠTÍ FREEDIVEŘI LETOS PŘIVEZLI Z BAZÉNOVÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA  

VE FREEDIVINGU ZLATO A BRONZ 

 

Praha, 11. 07. 2016  

Letošní mistrovství světa v bazénových disciplínách freedivingu pořádané organizací AIDA se 

konalo ve finském Turku. Na přelomu června a července 2016 Českou republiku reprezentovali 

dva závodníci v potápění na nádech, Gabriela Grézlová a Martin Valenta, spolu s trenérem 

Martinem Zajacem, všichni z týmu Apneaman. Soutěžilo se v bazénových disciplínách - statické 

apnoi  (STA), dynamické apnoi bez ploutví (DNF) a v dynamické apnoi s ploutví (DYN). 

Hned po první kvalifikaci ve statické apnoi (STA) se oba čeští závodníci probojovali do finále A. 

Gabriela Grézlová výkonem 7:09 minut a Martin Valenta časem 8:07 minut. V druhé disciplíně 

v dynamické apnoi bez ploutví (DNF) si pak Martin Valenta vyplaval v kvalifikaci svůj závodní 

osobní rekord - 186 m, což znamenalo 5. místo v kvalifikaci, a zajistil si tak postup do dalšího finále 

A. Třetí disciplínou byla dynamická apnoe s ploutví, Martin Valenta se probojoval s 250 uplavanými 

metry do finále A. 

 

Všechna finálová klání byla velmi napínavá a přinesla mnoho medailí a nových rekordů. V disciplíně 

statická apnoe (STA) získali čeští závodníci zlatou a bronzovou medaili. Gabriela si domů 

odvezla první místo a zlatou medaili výkonem 7:59 minut, Martin pak bronzovou medaili 

výkonem 9:04 minut. Posunul tak opět český národní rekord. 

V druhé disciplíně dynamická apnoe bez ploutví (DNF) Martina Valenta ani Gabriela Grézlová 

nestartovali. V poslední disciplíně dynamická apnoe s ploutví si Gabka Grézlová jako startér (tj. mimo 

oficiální ranking) zaplavala osobní rekord 169 m. Martin Valenta v této poslední disciplíně zaplaval 

nový národní rekord 268 m a v celkovém pořadí skončil na 5. místě. O zlatou medaili se této 

disciplíně svedl velký boj, padla hned 2x magická 300 metrová hranice a jelikož si polský závodník 

Mateusz Malina nahlásil o metr víc než Řek Giorgos Panagiotakis, zlato putuje do Polska. 

 

 

 

 

 



                        

Celkové výsledky: 

Ženy STA: 

1. místo    GRÉZLOVÁ Gabriela 7:59 min.  Česká republika 

2. místo   ICHIHARA Yuriko 6:37 min.   Japonsko 

3. místo   KESSOKU Asumi 6:28 min.    Japonsko 

Muži STA: 

1. místo    SEGURA VENDRELL Aleix 9:23 min.  Španělsko 

2. místo   COLAK Goran 9:14 min.   Chorvatsko 

3. místo   VALENTA Martin 9:04 min.   Česká republika 

Muži DYN: 

1. místo    MALINA Mateusz 300m   Polsko 

2. místo   PANAGIOTAKIS Georgeos 300m  Řecko  

3. místo    BUBENCHIKOV Alexandr 289m  Ukrajina 

5. místo   VALENTA Martin 286 m   Česká republika 

Ženy DYN: 

1. místo    SOLICH Magdalena  232m   Polsko 

2. místo   KORSZSKA Julia 215m   Polsko 

3. místo   OTTZEN Anette Rafen 210m   Dánsko 

Muži DNF: 

1. místo   MALINA Mateusz 244m   Polsko 

2. místo   CRUBILLÉ Pierré 196m   Francie 

3. místo   PöNTINEN Mikko 158m   Finsko 

Ženy DNF: 

1. místo   SOLICH Magdalena 185m   Polsko 

2. místo    HICSKON Alice 180m    Velká Británie 

3. místo   KOZERSKA Julia 167m   Polsko 

 

Oficiální stránky Individual AIDA Pool World Championships Turku 2016:  

https://aidafinland.org/media/ 

 

Více informací Vám poskytne: 

Pavlína Procházková - Aida Czech Republic   

tel.: +420 777 835 100, e-mail: p.prochazkova@amphi.cz   

 

 

 



                        

 

 

 

Bazénové disciplíny: 

Statická apnoe (STA)  

Potápěč se snaží vydržet pod vodou na nádech po co nejdelší čas, přičemž může volně plovat na 

hladině, nebo být úplně ponořen /nejhlouběji však do 3 metrů/.  

 

Dynamická apnoe s ploutvemi (DYN)  

Tato disciplína spočívá v uplavání co nejdelší vzdálenosti pod vodou na jeden nádech s ploutvemi 

(monoploutví).  

 

Dynamická apnoe bez ploutví (DNF)  

Tato disciplína spočívá v uplavání co nejdelší vzdálenosti pod vodou na jeden nádech bez ploutví. 

 

 


