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Slovenská plavecká federácia 

Slovenský plavecký zväz 
 

 

Protokol o prekonaní rekordu SR v plávaní 
 

 

Disciplína (vzdialenosť a plavecký spôsob):  __________________________________________  
 
Dĺžka bazénu:      25m bazén     50m bazén 
 
Priezvisko:  _________________ , meno:  _______________ , klub:  _______ , ročník:  ____  
 
Štafeta oddielu, klubu:  __________________________________________________________  
 
Pretekári štafety v poradí: 1,  ________________________________ , ročník:  __________  
 2,  ________________________________ , ročník:  __________  
 3,  ________________________________ , ročník:  __________  
 4,  ________________________________ , ročník:  __________  
 

Zaplávaný čas1,2:  _______________________________________________________________  
 
Výrobca a typ AČZ:  _____________________________________________________________  
 
Názov pretekov:  _______________________________________________________________  
 
Dátum a čas prekonania rekordu:  ________________________________________________  
 
Miesto konania pretekov:  _______________________________________________________  
 
Rekord SR prekonaný v kategórii:  muži ženy 

     seniori     seniorky 

     juniori     juniorky 
     žiaci „A“, 14 roční     žiačky „A“, 14 ročné 

     žiaci „A“, 13 roční     žiačky „A“, 13 ročné 
     žiaci „B“, 12 roční     žiačky „B“, 12 ročné 

     žiaci „B“, 11 roční     žiačky „B“, 11 ročné 

 
     Masters: __________     Masters: __________ 

 
 
Hlavný časomerač:  ________________________________ , podpis HČ:  _________________  
 
Hlavný rozhodca3:  _________________________________ , podpis HR:  _________________  
 
Vedúci akcie v prípade, ak je Rekord SR prekonaný v zahraničí:  
 
Meno:  ____________________________________________ , podpis:  ____________________  

                                                           
1 Čas pri dosiahnutí Rekordu SR je platný, ak bol nameraný AČZ, čl. 19 ods. 1 Súťažného poriadku. 
2 V prípade prekonania Rekordu SR, resp. splnenia limitu na ME, MS, MEJ, MSJ je potrebné, aby usporiadajúci klub mal 
„Certifikát o dĺžke bazénu“. 
3 Hlavný rozhodca svojim podpisom potvrdzuje, že na pretekoch boli dodržané Pravidlá plávania a Súťažný poriadok SPF. 
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Prílohy k protokolu o prekonaní rekordu SR: 

 

Preteky konané na území SR (čl. 19 ods. 3 Súťažného poriadku): 

 výpis alebo jeho kópia z AČZ disciplíny a rozplavby, v ktorej pretekár prekonal rekord SR. 

 

Preteky konané v zahraničí (čl. 19 ods. 4 Súťažného poriadku): 

 kópia prvej stránky výsledkov z pretekov, 

 kópia strany s označením disciplíny a dosiahnutým výkonom plavca. 

 

 

Vyplňuje ŠTK SPZ 

 

Protokol doručený dňa  __________________  Poradové číslo protokolu:  ____________________  

 

Protokol obsahuje prílohy:     výpis alebo jeho kópia z elektronického zariadenia 

     kópia prvej stránky výsledkov z pretekov 

     kópia strany s označením disciplíny a dosiahnutým výkonom plavca 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Rekord SR v súlade s ustanoveniami čl. 19 Súťažného poriadku:          ne – schvaľujem 

 

Dátum rozhodnutia:  ______________________________________________________________     

 

Meno predsedu ŠTK SPZ:  ______________________  Podpis predsedu ŠTK SPZ: _____________  

 

 

 

V prípade neschválenia bolo priložené písomné zamietnutie odoslané klubu dňa: ______________  

 

 


