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Na základe schváleného projektu EYOF 2021/2022, rozhodnutia VSPL a Rady SPF
si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu

44. ročník Malé ceny Nového Jičína, 30. ročník Ceny
Moravské brány
Informácie o súťaži:
Miesto konania

Nový Jičín / CZE

Trvanie akcie / Súťažné dni

19.11.-21.11.2021 / 20.11.-21.11.2021

Ubytovanie

19.11.-21.11.2021 / Hotel Olympia, Kpt. Jaroše 1399, 742 21 Kopřivnice,
Česko

Stravovanie

Plná penzia

Zraz účastníkov

19.11.2021 o 14:30 / Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
14:00 odjazd

Doprava na zraz

Na vlastné náklady

Ubytovanie pred zrazom

-

Realizačný tím:
Vedúci akcie

Tomáš Trešl

Tréneri

Pavol Peciar

Masér

-

Nominovaní športovci (reprezentanti SR):
1. Samuel Košťál

JTBA

SVK15610

9. Tamara Baloghová

GPOSV

SVK16014

2. Matej Martinovič

JTBA

SVK17461

10. Nadine Horňáková

ORCAB

SVK17258

3. Daniel Van Wyk

DELNI

SVK16958

11. Lea Grožajová

ORCAB

SVK15804

4. Jakub Gabriel

STUTT

SVK18661

12. Natália Lacková

AQSLE

SVK19130

5. Richard Púček

PKMA

SVK16773

13. Katarína Lopatková

KUPI

SVK17346

6. Nicolas Janovják

JTBA

SVK14660

14. Simona Ciesarová

MAPU

SVK18772

7. Hugo Čarský

SPKPK

SVK17667

15. Sophia Peknušová

TENAX

SVK19483

8. Oliver Tomas

AQUAP

SVK18610

Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
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Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19:
Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu na Slovensku, ako aj v zahraničí a i v samotnom mieste konania akcie, sa
reprezentanti aj členovia realizačného tímu zúčastňujú reprezentačnej akcie dobrovoľne.
Pokiaľ sa ktorýkoľvek športovec alebo člen realizačného tímu rozhodne pre neúčasť z dôvodov ochrany zdravia
svojho aj zdravia členov rodiny, bude táto neúčasť ospravedlnená automaticky bez ďalšieho súhlasu vedúceho
výpravy alebo inej osoby podieľajúcej sa na rozhodovacom procese nominácie na reprezentačné akcie.
Všetci ostatní reprezentanti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa rozhodnú reprezentačnej akcie zúčastniť, berú
na vedomie, že účasť je na vlastné riziko. Všetci reprezentanti a realizačný tím musia brať na zreteľ aktuálnu
zdravotnícku situáciu v mieste konania akcie a dodržiavať pandemické nariadenia platné v krajine konania akcie.
Zároveň musia dodržiavať všetky nariadenia vedúceho akcie (najmä povinné nosenie rúšok, meranie teploty,
nosenie ochranných pomôcok alebo dezinfekcia rúk a predmetov, hlásenie každej zmeny zdravotného stavu a
pod.).
Reprezentanti aj členovia realizačného tímu berú na vedomie, že v prípade ochorenia alebo pozitivity na COVID19 je možné, že podľa pandemických opatrení, im bude orgánmi krajiny miesta konania akcie, nariadené
karanténne alebo liečebné opatrenie spojené s nutnosťou tieto opatrenia vykonať v krajine konania akcie, ktoré
reprezentantovi alebo členovi realizačného tímu znemožnia spoločný návrat s výpravou v plánovanom termíne
návratu.
Náklady prípadne nariadených karanténnych a/alebo liečebných nákladov hradí v plnej výške SPF a budú kryté
príslušnými poisteniami rizík s tým spojených.
Bližšie podrobnosti o zabezpečení starostlivosti o reprezentantov pre prípad opatrení nariadených v krajine
konania bez možnosti návratu s výpravou (zodpovedná osoba zostávajúca v mieste konania akcie, jej kontaktné
informácie a informácie o zabezpečení individuálneho návratu) sú obsahom prílohy “Inštrukcie k reprezentačnej
akcii 44. roční Malé ceny Nového Jičína, 30. ročník Ceny Moravské brány”.
Všetci reprezentanti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa rozhodnú reprezentačnej akcie zúčastniť potvrdia
súhlas s podmienkami ich účasti písomne podpísaním čestného prehlásenia (v Prílohe), ktoré v prípade
maloletých reprezentantov podpisuje ich zákonný zástupca. Čestné prehlásenie odovzdajú vedúcemu výpravy
na zraze.
Povinnosti reprezentanta SR:
Je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentačného družstva, ktoré boli určené na povinnú účasť, a na
ktoré bol pozvaný a nominovaný. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou
dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom
sekretariátu SPF písomnou formou. V prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje predloženie lekárskeho
potvrdenia. V prípade dlhodobého študijného alebo pracovného pobytu v zahraničí sa akceptuje jedno písomné
ospravedlnenie s vymedzením obdobia pobytu v zahraničí a na Slovensku, resp. obdobia, kedy bude mať
možnosť zúčastňovať sa podujatí reprezentačného družstva. V prípade, ak reprezentant svoju neúčasť
neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť škody) s tým
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spojené, a to vždy na základe rozhodnutia Rady SPF.
Je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami klubu, ku ktorému má príslušnosť.
Práva reprezentanta SR:
Reprezentant má právo požadovať potrebné materiálne zabezpečenie na reprezentačnú akciu. Reprezentant má
právo na uhradenie nákladov spojených s reprezentáciou, a to v rozsahu stanovenom plánom práce, alebo
príslušným rozhodnutím Výboru sekcie športu alebo Rady SPF. Ďalej má právo na zabezpečenie cestovného
poistenia a zdravotnej starostlivosti počas reprezentačnej akcie.
Ospravedlnenie:
V prípade že sa nemôžeš z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie zúčastniť, oznám ihneď túto skutočnosť emailom na adresu: myloosko@gmail.com. Za vážne dôvody sa považuje nemoc alebo študijné povinnosti
reprezentanta.
Rovnako tak v prípade, ak sa nehodláš zúčastniť reprezentačnej akcie z dôvodov a za podmienok uvedených
vyššie v časti “Výnimočná situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19” z dôvodov ochrany zdravia svojho aj
zdravia členov rodiny, oznám ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu: myloosko@gmail.com., tak aby mohli
byť zabezpečené úkony smerom k redukcii zoznamu členov výpravy.
Výnimka: na základe žiadosti udelená výnimka na vlastnú dopravu do miesta konania a späť pre
Richard Puček.
Financovanie akcie podľa plánu práce:
Úhrada nákladov

Náklady súvisiace s reprezentačnou akciou budú u nominovaných
športovcov a členov realizačného tímu v plnej výške hradené z prostriedkov
Sekcie plávania, z kapitoly Rozvoj talentovaných športovcov

Služby pre reprezentantov a realizačný tým:
Doprava:


Doprava je zaistená autobusom súkromným prepravcom

Vybavenie účastníkov:
Všetci pretekári aj tréneri sú povinní na akcii používať reprezentačné oblečenie. Ak nominovaný športovec
alebo člen realizačného tímu nemá vhodné reprezentačné vybavenie musí bezodkladne kontaktovať Zuzana
Košťálová (kostalova@swimmsvk.sk).

Miloš Božik
Poverený vedením jun. reprezentácie
Slovenská plavecká federácia
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