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FPD SLOVENSKÝ POHÁR ŽIAKOV 2020 

 

 

 

 

Podujatia zaradené do FPD Slovenského pohára žiakov 

Dátum Názov podujatia Bazén Miesto 

12.09.2020 FPD Slovenský pohár žiakov BAO 25m Bratislava 

12.09.2020 FPD Slovenský pohár žiakov SSO 25m Liptovský Mikuláš 

12.09.2020 FPD Slovenský pohár žiakov VSO 25m Spišská Nová Ves 

12.09.2020 FPD Slovenský pohár žiakov ZSO 25m Senica 

 

Systém súťaže FPD Slovenského pohára žiakov 

a FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí 

Slovenský pohár je jednokolovou súťažou jednotlivcov vybraných ročníkov kategórií mladších žiakov, 
mladších žiačok a plaveckých nádejí. 

 

Pretekári sa môžu zúčastniť ktorýchkoľvek pretekov organizovaných v rámci kola bez ohľadu na 
príslušnosť klubu v usporiadajúcej oblasti, v ktorom sú registrovaní. 

 

Kategórie FPD Slovenského pohára žiakov a disciplíny kombinácie 

• M10 – 10. roční žiaci, ročník narodenia 2010 (súčet bodov 100M+100Z+100P+100VS) 
• M9 – 9. roční žiaci, ročník narodenia 2011 (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS) 
• M8 – 8. roční žiaci, ročník narodenia 2012 (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS) 
• Z10 – 10. ročné žiačky, ročník narodenia 2010 (súčet bodov 100M+100Z+100P+100VS) 
• Z9 – 9. ročné žiačky, ročník narodenia 2011 (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS) 
• Z8 – 8. ročné žiačky, ročník narodenia 2012 (súčet bodov 50M+50Z+50P+50VS) 

 

Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára žiakov, ceny: 

Do hodnotenia sa započítava súčet bodov 4 disciplín určených pre jednotlivé kategórie.  

Pre určenie konečného poradia každých pretekov súťaže je systém súčtu bodov zo 4 disciplín kombinácie 
uvedených v kategóriách SPŽ (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom bodov 4 
disciplín, až následne sú zoradení pretekári so súčtom bodov 3 disciplín atď. Tento systém je použitý aj 
pre celkové vyhodnotenie súťaže. 

Konečné poradie súťaže sa určí podľa dosiahnutých bodových výsledkov kombinácie uvedenej vyššie 
spojením výsledkov zo všetkých pretekov súťaže. 

Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2020 sa uskutoční po ukončení všetkých 
pretekov súťaže, najneskôr do 31. 10. 2020. 

V každom ročníku (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú spoločné 
sústredenie v júli 2021. Sústredenie zabezpečí generálny partner Slovenského pohára žiakov 2020, 
skupina FPD. 

Na všetkých pretekoch súťaže budú vyhodnocovaní víťazi kombinácie vekových kategórií podľa rozpisu 
kategórií a disciplín zaradených do kombinácie pre jednotlivé vekové kategórie. Tiež budú samostatne na 
všetkých pretekoch konaných v rámci súťaže vyhodnocovaní víťazi vekových kategórií individuálnych 
disciplín 200m polohové preteky, 100m polohové preteky a 200m voľný spôsob, ktoré sa ale do celkového 
poradia súťaže FPD Slovenský pohár žiakov nezapočítavajú a nebudú ani v rámci súťaže FPD Slovenský 
pohár žiakov vyhodnocované.  
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Víťazi kombinácie na všetkých pretekoch súťaže ako aj víťazi disciplín 200m polohové preteky, 100m 
polohové preteky a 200m voľný spôsob získajú medaile 

Medaile zabezpečí SPF z prostriedkov sekcie plávania. 

 

Obmedzenie počtu štartov: 3 štarty/poldeň pre všetky ročníky 

 

 

PROGRAM FPD SLOVENSKÉHO POHÁRA ŽIAKOV 

 

Sobota, 1.poldeň; Rozplávanie: 8:00 – 8:50 hod.; Začiatok pretekov o 9:00 hod. 
P.č. Disciplína Vekové kategórie Kategórie do kombinácie SPŽ 

1. 100m motýlik žiaci M10, M9 M10 
2. 100m motýlik žiačky Z10, Z9 Z10 
3.   50m prsia žiaci M10, M9, M8 M9. M8 
4.   50m prsia žiačky Z10, Z9, Z8 Z9, Z8 
5. 100m polohové preteky žiaci M10, M9, M8  
6. 100m polohové preteky žiačky Z10, Z9, Z8  
7.   50m znak žiaci M10, M9, M8 M9, M8 
8.   50m znak žiačky Z10, Z9, Z8 Z9, Z8 
9. 100m prsia žiaci M10, Z9 M10 
10. 100m prsia žiačky Z10, Z9 Z10 
11. 200m voľný spôsob žiaci M10, M9  
12. 200m voľný spôsob žiačky Z10, Z9  

Predpokladané ukončenie poldňa o 13:30 hod. 
Sobota, 2.poldeň; Rozplávanie: 14:30 – 15:00 hod.; Začiatok pretekov o 15:00 hod. 

P.č. Disciplína Vekové kategórie Kategórie do kombinácie SPŽ 

13.   50m voľný spôsob žiaci M10, M9, M8 M9, M8 
14.   50m voľný spôsob žiačky Z10, Z9, Z8 Z9, Z8 
15. 100m znak žiaci M10, M9 M10 
16. 100m znak žiačky Z10, Z9 Z10 
17.   50m motýlik žiaci M10, M9, M8 M9. M8 
18.   50m motýlik žiačky Z10, Z9, Z8 Z9, Z8 
19. 200m polohové preteky žiaci M10  
20. 200m polohové preteky žiačky Z10  
21. 100m voľný spôsob žiaci M10, M9 M10 
22. 100m voľný spôsob žiačky Z10, Z9 Z10 

Predpokladané ukončenie poldňa o 19:00 hod. 
 

Časový rozpis pretekov je možné upraviť podľa počtu prihlásených pretekárov a štartov za podmienky 
dodržania minimálnej prestávky medzi súťažnými poldňami podľa Súťažného poriadku plávania, pričom 
nie je povolené zlúčenie súťažných poldní 

Zmenu časového rozpisu pretekov vykonáva športový administrátor so súhlasom hlavného rozhodcu. 
Športový administrátor je povinný zmenu časového rozpisu pretekov oznámiť všetkým prihláseným 
klubom vhodnou formou v dostatočnom časovom predstihu. 

 

 

  


