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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZÁTOR Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE Klub plávania Aquacity Poprad 

TERMÍN A MIESTO KONANIA 07.-09.05.2021, Poprad 

TERMÍN PRIHLÁŠOK najneskôr do 19.04.2021 

PRIHLÁŠKY Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF 

v klube, ktorý je zaradený podľa adresára SPF do SSO a VSO. 

V prípade prihláseného času z 25m bazénu, Športový adminis-
trátor zabezpečí prepočet času na čas z 50m bazénu podľa bo-

dov FINA2020. Pre prihlášku pretekára sa použije najlepší čas 

z 50m bazéna alebo prepočítaný čas z 25m bazéna. Prihlášky 

jednotlivcov aj štafiet sa zasielajú vo formáte Lenex emailom 

martin.kralik69@gmail.com, kópia na 

 stk@aquap.sk (aj PDF)   

 Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet prijatých 

pretekárov v závislosti na kapacitných možnostiach KC. 

ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR Martin Králik 

ODHLÁŠKY najneskôr do 02.05.2021 do 20:00 hod. 

ŠTARTOVNÉ  bez štartovného 

PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI najneskôr do 26.04.2021 

PREZENTÁCIA 06.05.2021, 7:00 – 8:00 hod. v priestoroch plavárne 

INFORMÁCIE k súťaži  Radoslav Fábry, manazer@aquap.sk, +421 918 938 442 

INFORMÁCIE k ubytovaniu, strave Nika Krajňák, kongres@aquacity.sk , +421 907 833 146 

OPATRENIA Povinnosť preukázať negatívny antigénový test na ochorenie 

COVID-19 nie staršie ako 72 hodín pred nástupom do karan-

ténneho centra. Povinnosť absolvovať PCR test na ochorenie 

COVID-19 pri vstupe do karanténneho centra. V prípade pozi-
tívneho výsledku testu sú povinné opustiť priestory KC všetky 

osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívnou osobou.  

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

USTANOVENIA A PREDPISY Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku 

a podľa tohto rozpisu. 

SYSTÉM PRETEKOV Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet.  

 Poradie v jednotlivých disciplínach sa vyhodnocuje na základe 

výsledkov z rozplavieb plávaných priamo na čas.   

 Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet rozplávb 

podľa potrieb časového programu pretekov a výkonov pre-

tekárov. 

BAZÉN 50 m, 8 dráh, obrátky hladké 

MERANIE ČASOV elektronická časomiera Omega 

KATEGÓRIE starší žiaci, „A“, 13 – 14 roční, ročníky nar. - 2007 – 2008 

 staršie žiačky, „A“, 12 – 13 ročné, ročníky nar.- 2008 – 2009 

 mladší žiaci, „B“, 11 – 12 roční, ročníky nar. - 2009 – 2010 

 mladšie žiačky, „B“, 10 – 11 ročné, ročníky nar. - 2010 – 2011 

 štafety – žiaci 11 – 14 roční, ročník nar. 2007 – 2010 

 štafety – žiačky 10 – 13 roční, ročník nar. 2008 – 2011 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých dis-

ciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste na základe 

systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú medailu a diplom. 
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PROGRAM KONTROLNÉ PRETEKY SSO a VSO 2021  
 

Piatok 07.05.2021 – 1. poldeň  Sobota 08.05.2021 – 2. poldeň 

Rozplávanie: 13:00 – 13:50 hod. 

Začiatok pretekov o 14:00 hod. 

 Rozplávanie o 8:00 – 8:50 hod. 

Začiatok pretekov o 9:00 hod. 

1. 100m voľný spôsob žiaci  11. 200m voľný spôsob žiačky  

2. 100m voľný spôsob žiačky  12. 200m voľný spôsob žiaci  

3. 200m prsia žiaci  13. 50m znak žiačky  

4. 200m prsia žiačky  14. 50m znak žiaci  

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 1 – 4  15. 100m motýlik žiačky  

5. 50m motýlik žiaci  16. 100m motýlik žiaci  

6. 50m motýlik žiačky  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 11 - 16 

7. 100m znak žiaci  17. 400m polohové preteky žiačky 

8. 100m znak žiačky  18. 400m polohové preteky žiaci 

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 5 - 8  Technická prestávka 

9. 800m voľný spôsob žiaci  19. 4x100m voľný spôsob mix 

Technická prestávka  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 17 - 19 

10. 4x100m polohové preteky mix      

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 9, 10     

Predpokladané ukončenie poldňa o 19:00 hod.  Predpokladané ukončenie poldňa o  12:30 hod. 

       

Sobota 08.05.2021 – 3. poldeň  Nedeľa 09.05.2021 – 4. poldeň 

Rozplávanie: 14:30 – 15:20 hod. 

Začiatok pretekov o 15:30 hod. 

 Rozplávanie: 8:00 – 8:50 hod. 

Začiatok pretekov o 9:00 hod. 

20. 50m prsia žiaci   29. 50m voľný spôsob žiačky 

21. 50m prsia žiačky   30. 50m voľný spôsob žiaci 

22. 200m motýlik žiaci   31. 100m prsia žiačky 

23. 200m motýlik žiačky   32. 100m prsia žiaci 

24. 200m polohové preteky žiaci   33. 200m znak žiačky 

25. 200m polohové preteky žiačky   34. 200m znak žiaci 

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 20 - 25  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 29 - 34 

26. 800m voľný spôsob žiačky   35. 400m voľný spôsob žiačky 

Technická prestávka  36. 400m voľný spôsob žiaci 

27. 4x100m voľný spôsob žiaci   vyhlasovanie víťazov, disciplíny 35 - 36 

28. 4x100m voľný spôsob žiačky   37. 4x100m polohové preteky žiačky 

vyhlasovanie víťazov, disciplína 26 - 28  38. 4x100m polohové preteky žiaci 

  vyhlasovanie víťazov, disciplína 34 

Predpokladané ukončenie poldňa o 19:30 hod.  Predpokladané ukončenie poldňa o 13:30 hod. 

 

Obmedzenie počtu individuálnych štartov: 

staršie žiačky/žiaci - 3 štarty/poldeň 

mladšie žiačky/žiaci - 2 štarty/poldeň 

 


