
Slovenský pohár družstiev v plávaní (SPD) 

Podmienky zaradenie pretekov organizovaných klubom do súťaže Slovenský pohár družstiev 

Z dôvodu zabezpečenia objektívnosti, férovosti a vyváženosti podmienok pre všetky zúčastnené 

kluby/oddiely musia preteky, ktoré budú zaradené do súťaže Slovenského pohára družstiev spĺňať 

nasledujúce podmienky: 

- musia byť v zmysle súťažného poriadky zaradené do termínovej listiny SPF na daný rok 

najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roku 

- priebeh týchto pretekov sa riadi pravidlami plávania FINA, SPF a súťažným poriadkom plávania 

SPF 

- musia byť prioritne určené pre vekové kategórie starších žiakov, mladších juniorov, starších 

juniorov a seniorov. Hodnotené kategórie pretekov nemusia obsahovať tieto kategórie, ale 

veková štruktúra kategórií pretekov musí uvedené kategórie zahŕňať. 

- Preteky môžu byť určené aj pre vekové kategórie mladších žiakov a plaveckých nádejí, ale 

prijatie prihlášok vekových kategórií starších žiakov, mladších juniorov, starších juniorov 

a seniorov nesmie byť výraznou mierou limitovaná na úkor mladších vekových kategórii 

- Štruktúra disciplín pretekov musí obsahovať maximálny počet typov individuálnych disciplín, 

minimálne však všetky disciplíny 50m, 100m a 200m okrem individuálnych polohových 

pretekov, jednu disciplínu vzdialenosti 400m a minimálne jednu disciplínu individuálnych 

polohových pretekov.  

- Program pretekov nemusí obsahovať disciplíny plávané na semifinále a finále avšak ak sú 

v programe pretekov aj disciplíny, ktoré sa plávajú na rozplavby a/alebo na semifinále a finále, 

táto skutočnosť zaradenie pretekov do súťaže Slovenského pohára družstiev neobmedzuje 

- Spracovanie prihlášok na preteky zaradené do súťaže Slovenského pohára družstiev musí byť 

vykonávané nasledujúcim spôsobom: 

o Všetci pretekári sa musia na preteky prihlasovať skutočne zaplávanými časmi. 

o Musí byť definovaný časový interval, počas ktorého sú akceptované zaplávané čase, 

nie však dlhší ako tri roky od dátumu prijatia prihlášok a nie kratší ako jeden rok od 

dátumu prijatia prihlášok 

o Pretekárom, ktorí neuvedú, prípadne nedoložia oficiálne zaplávaný čas budú prihlášky 

takýchto disciplín spracovávané bez udania času (NT) 

o Ak sa preteky konajú na 50m bazéne, v prípade prihláseného času z 25m bazénu musí 

byť zabezpečí prepočet času konverziou na čas z 50m bazénu podľa bodov FINA 

predchádzajúceho roku pred konaním súťaže Slovenského pohára družstiev. Pre 

prihlášku pretekára sa použije najlepší čas z 50m bazéna alebo prepočítaný čas z 25m 

bazéna zaplávaný počas intervalu definovanom vyššie. 

o Ak sa preteky konajú na 25m bazéne, v prípade prihláseného času z 50m bazénu musí 

byť zabezpečený prepočet času na čas z 25m bazénu podľa bodov FINA 

predchádzajúceho roku pred konaním súťaže Slovenského pohára družstiev. Pre 

prihlášku pretekára sa použije najlepší čas z 25m bazéna alebo prepočítaný čas z 50m 

bazéna zaplávaný počas intervalu definovanom vyššie. 

o Poradie pretekárov v jednotlivých disciplínach je určené podľa prihlasovaných časov, 

ktoré sú upravené v zmysle vyššie uvedených bodov. 

o Ak je z organizačných a technických dôvodov potrebné obmedziť počty rozpláv, 

nesmie byť v poradí uprednostnený pretekár z horším prihláseným časom upraveným 

v zmysle bodov vyššie. 



- Na preteky je možné prijať aj prihlášky pretekárov registrovaných v iných národných 

plaveckých federáciách alebo zväzoch, ale tieto sa musia riadiť vyššie uvedenými pravidlami. 

- Preteky môžu byť zaradené aj do inej dlhodobej súťaže. 

 

Podpora pretekov zaradených do súťaže SPD organizovaných riadnymi členmi SPF 

SPF poskytne každému organizátorovi, ktorý je riadnym členom SPF, dotácie pri organizovaní pretekov 

zaradených do súťaže Slovenského pohára družstiev: 

1. Prenájom automatického časomerného zariadenia bez poplatku za prenájom 

2. Finančný príspevok na organizáciu pretekov v súlade so schváleným rozpočtom SPF na 

príslušný kalendárny rok z finančných prostriedkov určených pre rozvoj športu sekcie plávania 

nie však menej ako 500,- eur 


