
 

 
 

 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Dátum konania: Sobota, 02. 10. 2021 

Miesto konania: Plavecký bazén MŠK Púchov, GPS: 49.118739, 18.321410 

Technické usporiadanie: Plavecký klub Matador Púchov 

Prihlášky: 
Súpisku prihlášok zaslať do 28. 09. 2021 na e-mailové adresy: dadakra@gmail.com / 
plavaniepuchov@gmail.com. Preferujte zasielanie prihlášok vo forme Lenex 

Odhlášky: Akceptované do 48 hod pred štartom, s lekárskym potvrdením ešte pri prezentácii 

Informácie: Peter Bílik: +421 905 374409 / Peter Ruman: +421 915 732394 / Ivan Hyžák: +421 949 403481 

Štartovné: 
Za každý prijatý štart 5,00 EUR. Štartovné platiť na účet klubu - IBAN: 
SK7111000000002620702934 na základe faktúry, ktorá bude zaslaná 01. 10. 2021 na e-mail 
jednotlivých klubov. Pri prezentácií sa kluby preukážu potvrdením o platbe 

Strava: 

Usporiadateľ odporúča oddielom Alexandra Šport hotel (hneď oproti plavárni), kde bude 
realizované Plavecké menu v hodnote 5,50 EUR. Požiadavky na stravu a presné počty 
zasielajte v termíne do 28. 09. 2021 na e-mail: recepcia@alexandrasporthotel.sk - úhrada 
priamo na recepcii hotela  

Ubytovanie: 
Kluby si zabezpečujú ubytovanie individuálne (odporúčame Alexandra Šport hotel - hneď 
oproti plavárni) 

Úhrada: Účastníci štartujú na vlastné náklady, platba vopred bankovým prevodom 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel plávania, súťažného poriadku SPZ a tohto rozpisu 

Bazén: 25m, 6 dráh, elektronická časomiera, obrátky hladké 

Systém: 

Preteky sú súťažou jednotlivcov podľa jednotlivých kategórií a disciplín, všetky disciplíny sa 
plávajú v rozplavbách priamo na čas – bez finále. Štartuje sa na jeden štart. Do rozplavieb 
budú zaradení plavci bez kategórií podľa prihláseného času. V prípade veľkého počtu 
prihlásených plavcov si usporiadateľ vyhradzuje právo obmedziť počet štartov a uprednostniť 
svojich pretekárov 

Vekové kategórie:  

 Ženy Muži 

Mladší žiaci - B 2010 – 2011 2009 – 2010 

Starší žiaci - A 2008 – 2009 2007 – 2008 

Juniori 2004 – 2007 2003 – 2006 

Seniori 2003 a staršie 2002 a starší 

Prezentácia: 02. 10. 2021 od 6:30 do 8:00 hod v priestoroch plavárne 

Protesty: 
Do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci hlavnému rozhodcovi písomne 
s vkladom 20EUR, ktorý v prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa. 
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PROGRAM 
 

 
 

 

- štafeta 4 x 50 VS sa pláva ako mix open – 2 m + 2 ž v ľubovoľnom poradí 

 

 

VS – voľný spôsob (free style) Z – znak (backstroke) PP – polohové preteky (individual medley)  Ž – ženy (women) 
M – motýlik (butterfly)  P – prsia (breststroke)       M – muži (men) 

 

V čase od 13/00 do 14/45 budú priestor šatní a bazéna uzatvorené. 
 

CENY 
 
 

Pretekári, ktorí sa umiestnia v každej disciplíne na 1., 2. a 3. mieste vo svojej kategórii získajú medailu.  
 
Za prekonanie Slovenského rekordu získa pretekár poukážku v nasledovných hodnotách: 
 
 seniori a juniori 100 EUR  kategória A 40 EUR 
 kategória B 30 EUR  kategória C 20 EUR 
 
Všetky ceny a odmeny musí pretekár prevziať osobne pri vyhlasovaní. V prípade jeho neprítomnosti na vyhlasovaní si organizátor vyhradzuje 
právo cenu neodovzdať.  
 
 
 
Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 budú oznámené najneskôr dva týždne pred pretekom 
a budú nastavené podľa aktuálne platných, proti-pandemických nariadení. 
 
 

 

STOP 
COVID - 19 


