MA J S T R OV S T V Á S R V DP V BA ZÉN E, 1 . KO L O
SL O V E N S K É H O PO H ÁRA V DP
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR
TECHNICKÉ USPORIADANIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA
TERMÍN PRIHLÁŠOK
PRIHLÁŠKY

Slovenská plavecká federácia
SPORT CLUB Senec
26.02.2022, Bratislava – Pasienky, Junácka 4, 831 04 Bratislava
najneskôr do 18.02.2022
Na preteky sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF,
zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch
V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov, organizátor má právo uprednostniť
pretekárov registrovaných v SPF
Prihlášky sa zasielajÚ VO formáte lenex emailom na :
iveta.markova@stuba.sk,
kópia: hofericova@swimmsvk.sk
ODHLÁŠKY
HOSPODÁRSKE PODMIENKY
ŠTARTOVNÉ

Najneskôr do 20.02.2022 do 20:00 hod.
Pretekári jednotlivých klubov štartujÚ na vlastné náklady.
8€/1 štart ( bez stravy)
0 € / štart – reprezentanti SR v DP alebo
športovci zaradení do zoznamov ÚTM DP
V prípade úhrady štartovného na mieste, bude
štartovné navýšené o 50 % Úhrada štartovného
bude na základe vystavenej faktúry Slovenskou
plaveckou federáciou

PRIJATÍ
PRETEKÁRI A
NÁHRADNÍCI

Najneskôr do 22.02.2022

PREZENTÁCIA

26.02.2022 7:00-07:30 pre trate 5km a 3km Masters
26.02.2022 13:15-13:30 pre trate 1km a 3km
Pri prezentácii je nutné predložiť potvrdenie o úhrade,
odovzdané čestné prehlásenie pretekára o zdravotnom
stave a osobnej zodpovednosti pretekára za štart,

INFORMÁCIE

Sekretariát SPF, tel. +421 238 105 478

TECHNICKÉ USTANOVENIA
USTANOVENIA A PREDPISY
SYSTÉM PRETEKOV

BAZÉN
MERANIE ČASOV

SÚťaží sa podľa SÚťažného poriadku diaľkového plávania SPF, tohto
rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie
Preteky sÚ sÚťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky
z rozplavieb
SÚťaž je zaradená do Slovenského pohára v diaľkovom plávaní.
50 m, 8 dráh, obrátky hladké
Meranie automatické, alebo poloautomatické

KATEGÓRIE
[M] Masters | ročníky 1997 a starší ( max. 3km )
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012

OBMEZENIE ŠTARTOV
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

Pretekári v kategóriách B10, B11 môžu štartovať len v jednej disciplíne
(1km alebo 3km)
Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul Majster SR
v diaľkovom plávaní v bazéne pre rok 2022. Pretekári a pretekárky, ktorí
sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až
treťom mieste na základe systému sÚťaže tohto rozpisu, získajÚ diplom
a medailu
zahraniční pretekári sa vyhodnocujú v kategórii „ OPEN“

Pr ogr a m M a j s t r ov s t i e v SR 2022
v di a ľ k ov om pl á v a ní v ba z é ne
Sobota 26.02.2022
Rozplávanie 07:15 – 07:45 hod.
Začiatok pretekov o 08:00 hod.
08:00

Cca 13:00

5000m muži

A13, NJ, MJ, SJ, S

5000m ženy

A13, NJ, MJ, SJ, S

3000m muži

Masters

3000m ženy
Vyhlásenie výsledkov

Masters
Sobota 26.02.2022
Rozplávanie 13:30 - 14:00 hod.

14:00
15:00

1000m mladší žiaci

B10, B11

1000m mladší žiačky

B10, B11

3000m mladší a starší žiaci

B11, A12

3000m mladšie a staršie žiačky

B11, A12

cca 17:00

Vyhlásenie výsledkov
Predpokladané ukončenie preteku o 17:00

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
• Pri tratiach 1km, 3km a 5km je možné prihlásiť pretekára aj bez
zaplávaného výkonu
• Vo všetkých pretekoch je umožnený štart 1 – 4 pretekárov v 1 dráhe,
spoločné nasadenie žien a mužov v jednej rozplavbe
• Maximálny počet rozplavieb bude upravený organizátorom sÚťaže
podľa počtu prihlásených pretekárov a časového harmonogramu
SÚťaže
• Pretekári kategórie Masters na 3km trati buDÚ nasadení do rozplavieb
na 5km trati
• Pri zaradení viac ako 3 pretekárov do dráhy platí, že v párnych
dráhach sa pláva v smere hodinových ručičiek a v neparných dráhach
proti smeru hodinových ručičiek
• Pretekári na jednotlivých dráhach môžu byť kvôli zjednodušenej
identifikácii popísaní na ramene
• Rozplávanie pretekárov môže organizátor povoliť v označenej dráhe

Prehlásenie o zdravotnom stave a osobnej zodpovednosti
pretekára
Názov akcie: ďalej len „podujatie"):
Ja, dolu podpísaný/á (titul, meno a priezvisko):..................................................................................................
Bytom (ulica, PSČ, mesto, štát): ............................................................ narodený/á (dátum) .............................
Názov zdravotnej poisťovne:............................................................
Prehlasujem že nemám / mám zdravotné problémy
(ak mám,uveďte aké)
………….......................................................................... .......................................................................................
Súhlasím so spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov pre potreby na účasti podujatia v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

1 . Prehlasujem, že som dostatočne pripravený/á na štart na podujatí,
2 . Prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
3.

Oboznámil som sa s propozíciami podujatia, etiketou a pravidlami diaľkového plávania a s organizačným poriadkom
podujatia, či pokynmi organizátora.
4. Som si vedomý/á, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a prehlasujem, že
mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
5 . Prehlasujem, že som si vedomý/á toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí
a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne, alebo ju spôsobím organizátorovi, či ďalším partnerom
podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí.
6 . Na trať vstupujem na vlastné riziko a zodpovednosť.
7 . Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u
organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé.
8. Prehlásenie potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu).

V ............................ dňa ............................

....................................................
Podpis
( zákonný zástupca)

