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TERMÍNOVÁ LISTINA PODUJATÍ V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ V ROKU 2022 
 

SLOVENSKÝ POHÁR A MAJSTROVSTVÁ SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ 2022 
(SPDP a M-SR v DP 2022) 
 

1.kolo  Majstrovstvá SR v DP na 50m bazéne  

             26.2.2022 Bratislava Pasienky  

            M-SR 1km, 3km, 5km             
 

2.kolo  Ružinovský plavecký maratón /M-SR, SPDP, RM/  

             2.7.2022 Bratislava Zlaté Piesky - otvorená voda 

             M-SR 3km    SPDP: 1km, 7,5km     RM: 250m, 500m 
 

3.kolo  Ružinovský plavecký maratón /M-SR, SPDP, RM/  

            3.7.2022 Bratislava Zlaté Piesky - otvorená voda 

            M-SR 1km, 10km    SPDP: 3km, 5km     RM: 3km 
 

4.kolo  Kunovský plavecký maratón  

            16.7.2022 Senica Kunovská priehrada - otvorená voda 

            SPDP: 1km,3km,5km      KM: 500m 
 

 5.kolo  Majstrovstvá SR v DP na 5km  

             7.8.2022 Piešťany – Sĺňava - otvorená voda 

             M-SR 5km     SPDP: 1km,3km 
 

6.kolo  Šíravský ORCAč  

            12.8.2022 – Zemplínska Šírava - otvorená voda 

             SPDP: 1km, 3km 5km      ŠO: 500m 
 

7.kolo  Jazerná desiatka  

            14.8.2022 Bukovec Vodná nádrž pod Bukovcom - otvorená voda 

            M-SR 7,5km     SPDP: 1km, 3km, 5km,10km    JD: 500m 
 

8.kolo  Superfinále SP v DP  

            17.9.2022 Štúrovo kúpalisko Vadaš - 50m bazén 

            SPDP, Superfinále 1km, 3km, 5km  
 

 

Školenie rozhodcov diaľkového plávania 

            29.1.2022, On-line 
 

Kemp diaľkového plávania  

            31.7.-7.8.2022, Piešťany 
 

Majstrovstvá Európy  

            17.- 21.08. 2022, Taliansko, Rím   
           

Majstrovstvá Sveta, Japonsko, Fukuoka – preložené na rok 2023 



    

   

ŠTÁTNE SVIATKY – SLOVENSKO ROK 2022 

Január 
1.  (sobota) Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok 
6.  (štvrtok) Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja 
Apríl 
15. (piatok) Veľký piatok - deň pracovného pokoja 
18. (pondelok) Veľkonočný pondelok - deň pracovného pokoja 
Máj 
1.  (nedeľa) Sviatok práce - deň pracovného pokoja 
8.  (nedeľa) Deň víťazstva nad fašizmom - deň pracovného pokoja 
Júl 
5.  (utorok) Sviatok svätého Cyrila a Metoda - štátny sviatok 
August 
29. (pondelok) Výročie SNP - štátny sviatok 
September 
1.   (štvrtok) Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok 
15. (štvrtok) Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja 
November 
1.   (utorok) Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja 
17. (štvrtok) Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok 
December 
24. (sobota) Štedrý deň - deň pracovného pokoja 
25. (nedeľa) Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja 
26. (pondelok) Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja 
 

      

 

                                                                             



    

 

VÝBOR SEKCIE DIAĽKOVÉHO PLÁVANI SPF  

Výbor sekcie diaľkového plávania SPF (VSDP) 

Miroslava Dubčáková    Viceprezident SPF pre diaľkové plávanie  
Tel.: +421 903 969 039,       email: mirkadubcakova@gmail.com  
 
Pavol Peciar                  Člen   
Tel.:  +421 905 527 445,     email: ppeciar@yahoo.com 
  
Katarína Hamadejová         Člen 
Tel.: +421907946673,         email: khamadejova@pobox.sk 
 
Radoslav Suchánek              Člen  
Tel.: +421 905 279 180,      email: radosu@centrum.sk 
 
Andrej Laho                          Člen 
Tel.: +421 90343973,          email: aqse.dp@gmail.com 
 
Tomáš Vachan                  Člen/ manager reprezentácie  
Tel.: +421 940 300 190,      email: tomas.vachan@gmail.com 
 
 

Slovenská plavecká federácia (SPF) 
 
Ivan Šulek                 Prezident SPF  
Tel.: +421 905 297 832,      email: prezident@swimmsvk.sk 
 

            Róbert Košťál                      Súťažný a projektový riaditeľ SPF  
Tel.: +421 918 481 802,      email: kostal@swimmsvk.sk 
 
Ivana Hofericová                 Asistentka pre diaľkové plávanie 
Tel.: +421 949 601 802,      email: hofericova@swimmsvk.sk 
 
Zuzana Košťálová                 Matrikárka SPF, registrácia, prestupy, hosťovanie 
Tel.: +421 903 651 112,      email: kostalova@swimmsvk.sk 
 
Patrik Pavelka                 Mediálny pracovník, tlačové správy, propagácia na soc. sieťach 
Tel.: +421 944 064 194,      email: pavelka@swimmsvk.sk 
 
Radoslav Suchánek             tréner reprezentácie SR v diaľkovom plávaní  
Tel.: +421 905 279 180,      email: radosu@centrum.sk  
 
Tomáš Vachan                 manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní  
Tel.: +421 940 300 190,      a asistent reprezentačného trénera v diaľkovom plávaní 
                                                email: tomas.vachan@gmail.com  
 
Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, www.swimmsvk.sk,  
email: dp@swimmsvk.sk, hofericova@swimmsvk.sk, kostal@swimmsvk.sk 

 
 

http://www.swimmsvk.sk/
mailto:dp@swimmsvk.sk
mailto:hofericova@swimmsvk.sk
mailto:kostal@swimmsvk.sk


    

 

SYSTÉM BODOVANIA SPDP 
 
1. Poradie sa vždy stanovuje zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. 
2. Pre vekovú kategóriu OPEN sa do výsledkov započítavajú body celkového poradia mužov/žien  
                 bez rozdielu veku (poradie podľa výsledného času) 
3. Do celkového poradia sa započítava 5 najlepších bodových výkonov 
4. Pre ostatné vekové kategórie sa započítavajú body poradia konkrétnej kategórie 
 
Bodovanie 
1. Body sa prideľujú na základe poradia podľa bodovacej tabuľky 
2. Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto 
3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najvyšší dosiahnutý bodový zisk, následne 2. najvyšší  
                 dosiahnutý bodový zisk atď... 
 

Finančné odmeny pre celkové poradie Slovenského pohára v diaľkovom plávaní 

Finančné odmeny stanovené pre celkové poradie SPDP 2022 budú zverejnené pred prvým kolom SPDP podľa 

podmienok Sekcie Diaľkového plávania pre OPEN kategóriu. 

Vecné ceny  - víťazné poháre pre celkové poradie Slovenského pohára v diaľkovom plávaní 
V kategórii OPEN získajú prví traja víťazný pohár a diplom a finančnú odmenu dostane prvých 5 mužov a 5 
žien. V ostatných vekových kategóriách budú odmenení víťaznými pohármi prví 3 pretekári a prvé 3 
pretekárky. 
 
Vyhodnocované kategórie v jednotlivých kolách:  
Masters, OPEN ženy, OPEN muži, starší juniori, staršie juniorky, mladší juniori a mladšie juniorky, najmladší 
juniori a najmladšie juniorky, starší žiaci a staršie žiacky - 2009, starší žiaci a staršie žiacky - 2010, mladší žiaci a 
mladšie žiacky - 2011, mladší žiaci a mladšie žiacky - 2012 
Vyhodnocované kategórie v celkove v SPDP:  
OPEN ženy, OPEN muži, starší juniori, staršie juniorky, mladší juniori a mladšie juniorky, najmladší juniori a 
najmladšie juniorky, starší žiaci a staršie žiacky - 2009, starší žiaci a staršie žiacky - 2010, mladší žiaci a mladšie 
žiacky - 2011, mladší žiaci a mladšie žiacky - 2012 
 

EVIDENCIA VÝSLEDKOV 
 
Výsledky všetkých pretekárov ktorí budú štartovať na pretekoch usporiadaných Slovenskou plaveckou 
federáciou sú automaticky zahrnuté do celkovej databázy historických výsledkov. Výsledky z ostatných 
pretekov alebo z pretekov mimo Slovensko (okrem vrcholových súťaží ako sú Olympijské hry, Európsky hry, 
Svetová univerziáda, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta juniorov, Majstrovstvá 
Európy juniorov, svetové a Európske poháre) je nutné zaslať na určené kontaktné adresy. Povinnosť zaslať 
výsledky za pretekára má klub alebo klubom určený tréner do maximálne 5 dní po oficiálnom ukončení súťaže 
v ktorej pretekár štartoval pod hlavičkou materského klubu alebo klubu v ktorom má schválené hosťovanie. 
 
Adresár pre evidenciu výsledkov 
Matrikár súťaží: email: kostalova@swimmsvk.sk  
                               email: aqse.dp@gmail.com 
Výsledky v elektronickom formáte 
1. oficiálne PDF alebo 
2. pres online formulár na stránkach SPF 

 



    

            

Športovo-technické dokumenty pre rok 2022 - diaľkové plávanie

Systém bodovania v SPDP 2022

Vzdialenosti 1 km 3 km 5 km 7,5 km 10 km

Koeficient 0,5 0,75 1,00 1,25 1,5

Poradie  /   1 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0

2 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0

3 22,5 33,8 45,0 56,3 67,5

4 21,0 31,5 42,0 52,5 63,0

5 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

6 19,0 28,5 38,0 47,5 57,0

7 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0

8 17,0 25,5 34,0 42,5 51,0

9 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0

10 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0

11 14,5 21,8 29,0 36,3 43,5

12 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0

13 13,5 20,3 27,0 33,8 40,5

14 13,0 19,5 26,0 32,5 39,0

15 12,5 18,8 25,0 31,3 37,5

16 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0

17 11,5 17,3 23,0 28,8 34,5

18 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0

19 10,5 15,8 21,0 26,3 31,5

20 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

21 9,8 14,6 19,5 24,4 29,3

22 9,5 14,3 19,0 23,8 28,5

23 9,3 13,9 18,5 23,1 27,8

24 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0

25 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3

26 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5

27 8,3 12,4 16,5 20,6 24,8

28 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0

29 7,8 11,6 15,5 19,4 23,3

30 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5

31 7,3 10,9 14,5 18,1 21,8

32 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0

33 6,8 10,1 13,5 16,9 20,3

34 6,5 9,8 13,0 16,3 19,5

35 6,3 9,4 12,5 15,6 18,8

36 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0

37 5,8 8,6 11,5 14,4 17,3

38 5,5 8,3 11,0 13,8 16,5

39 5,3 7,9 10,5 13,1 15,8

40 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

41 4,9 7,4 9,8 12,3 14,7

42 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4

43 4,7 7,1 9,4 11,8 14,1

44 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8

45 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5

46 4,5 6,7 8,9 11,1 13,4

47 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2

48 4,4 6,5 8,7 10,9 13,1

49 4,3 6,5 8,6 10,8 12,9

50 4,3 6,4 8,5 10,6 12,8

51 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6

52 4,2 6,2 8,3 10,4 12,5

53 4,1 6,2 8,2 10,3 12,3

54 4,1 6,1 8,1 10,1 12,2

55 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

56 4,0 5,9 7,9 9,9 11,9

57 3,9 5,9 7,8 9,8 11,7

58 3,9 5,8 7,7 9,6 11,6

59 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4

60 3,8 5,6 7,5 9,4 11,3



    

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ PRE ROK 2022 
  
KÓD        POHLAVIE KATEGÓRIA                  VEK                    OBMEDZENIA ŠTARTOV 
M             muži a ženy masters                  25 roč. a starší               MSR: maximálne 3 km 
S              muži a ženy senior                    20 roč. a starší                                      25 km 
SJ             muži a ženy starší junior                 18-19 roční                                      10 km 
MJ            muži a ženy mladší junior                16-17 roční                                     7,5 km  
NJ            muži a ženy najmladší junior            14-15 roční                                        5 km 
A              muži a ženy starší žiak                    12-13 roční                        maximálne 3 km 
B              muži a ženy mladší žiak                  10-11 roční                        maximálne 1 km 
 
[M] Masters | ročníky 1997 a starší 
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003 
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007 
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009 
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010 
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011 
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012 

 

Pre závody usporiadané na Slovensku platí u kategórie masters delenie po 5. rokoch veku: 

1. Kategória M25 25 – 29 rokov 
2. Kategória M30 30 – 34 rokov 
3. Kategória M35 35 – 39 rokov 
4. Kategória M40 40 – 44 rokov 
5. Kategória M45 45 – 49 rokov 
6. Kategória M50 50 – 54 rokov 
7. Kategória M55 55 – 59 rokov 
8. Kategória M60 60 – 64 rokov 
9. Kategória M45 65 – 69 rokov 
10. Kategória M50 70 – 74 rokov 
11. Kategória M55 75 – 79 rokov 
12. Kategória M60 80 – 84 rokov 
13. Kategória M45 85 – 89 rokov 
14. Kategória M50 90 – viac rokov 

 

 



    

              

              Majstrovstvá SR v DP - 1. kolo SPDP (bazén)  
 

 



    

 
 
 

 
 
 
 
 



    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 



    

 
 

        RUŽINOVSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN - 2. a 3. KOLO SPDP (otvorená voda) 
 

 



    

 

    
 



    

 

 



    

 

 



    

 

 
 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

ORGANIZÁTOR:                           Slovenská plavecká federácia  

TECHNICKÉ USPORIADANIE:     UNISPORT CLUB SLOVAKIA 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:  1.kolo 02.07.2022, Bratislava – Areál Zdravia Zlaté piesky 
                                                       2.kolo 03.07.2022, Bratislava – Areál Zdravia Zlaté piesky 
 

TERMÍN PRIHLÁŠOK:                  najneskôr do 24.06.2022  
 

PRIHLÁŠKY:                                  Na Majstrovstvá SR a SPDP sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF,  
                                                       zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch, ale vyhodnocovaní  
                                                       budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov,  
                                                       má organizátor právo uprednostniť pretekárov registrovaných v SPF. 
                                                       Prihlášky sa zasielajú v elektronickom formáte (XLS) na dadakra@gmail.com  
                                                       a zároveň na hofericova@swimmsvk.sk 
 

ODHLÁŠKY:                                  Najneskôr do 28.06.2022  
 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:   Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady.  
                                                      Technický usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. Pre pretekárov  
                                                      je stravovanie zabezpečené (v cene štartovného). Pre doprovod (tréneri, rodičia) 
                                                      na základe objednávky v cene 7 €. 
 

ŠTARTOVNÉ:                               15€/ štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/ 
                                                      15€/ štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze /obed v cene/ 
                                                      20€/ štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste /bez nároku na obed/ 
                                                      0€/ štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP 
                                                      V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %.  
                                                      Úhrada štartovného bude na základe vystavenej faktúry  
 

PRIJATÍ PRETEKÁRI:                   Najneskôr do 30.06.2022 
 

PREZENTÁCIA:   
1.kolo 02.07.2022, Bratislava – 10:00-11:15 vo vyznačenom priestore - Areál Zdravia Zlaté piesky 
2.kolo 03.07.2022, Bratislava – 08:30-09:15 vo vyznačenom priestore Areál Zdravia Zlaté piesky 
Pri prezentácii je nutné predložiť potvrdenie o úhrade - INFORMÁCIE hofericova@swimmsvk.sk  
 

 

mailto:dadakra@gmail.com
mailto:hofericova@swimmsvk.sk
mailto:hofericova@swimmsvk.sk


    

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA A PREDPISY: 
 

Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF, tohto rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre 
diaľkové plávanie.  
 

ŠPORTOVISKO:  Otvorená voda  
MERANIE ČASOV:  Elektronická čipová časomiera: MYLAPS 

 
PODMIENKA ÚČASTI: 
Prihlasujúci klub, zákonný zástupca a u plnoletých pretekárov je zodpovedný za zdravotný stav a spôsobilosť 
odplávať nahlásenú trať prihlásených pretekárov. Každý pretekár predloží potvrdenie o zdravotnom stave , 
vydané lekárom. Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné vyhlásenie  
o ich zdravotnom stave. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného súhlasu zákonného 
zástupcu. Pre M-SR a SPDP: štartovať môžu iba pretekári ročníkov narodenia 2012 a starší ktorí sú v roku 2022 
registrovaní v SPF. V súťaži RM môže plávať aj verejnosť s jednorázovou registráciou, a to aj na mieste.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového rozvrhu. 
 

OBMEDZENIE ŠTARTOV: Podľa ŠTD a tohto rozpisu 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV: 
Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste 
na základe systému súťaže tohto rozpisu, získajú diplom a medailu. Zahraniční pretekári sa vyhodnocujú v 
kategórií OPEN.  
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
 

Organizátor môže upraviť program pretekov podľa počtu prihlásených pretekárov. Pretekári môžu štartovať 
iba v plavkách určených na plávanie na otvorenej vode alebo v bazéne, prípadne v plaveckých neoprénov 
podľa pravidiel v DP (viď. teplota vody).  Sú povolené dve plavecké čiapky, jedny okuliare a štipec na nos. 
Žiadne iné pomôcky nie sú povolené. Na tratiach otvorených pre verejnosť a na tratiach vypísaných pre 
kategóriu B môžu pretekári štartovať s plaveckou bójkou. 

                                                                   
 

 



    

 

       Kunovský plavecký maratón - 4. kolo SPDP (otvorená voda) 

            



    

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 

Organizátor                                   Slovenská plavecká federácia  
 

Technické usporiadanie              Plavecký klub Aqua Senica  
 

Termín a miesto konania            16.7.2022, Kunovská priehrada – otvorená voda 
 

Termín prihlášok                          najneskôr do 8.7.2022 
  
Odhlášky                                        najneskôr do 13.7.2022 do 20.00 h 
  
Hospodárske podmienky            Pretekári štartujú na vlastné náklady . Technický usporiadateľ 
                                                         ubytovanie nezabezpečuje  
 

Štartovné:                                      15€ / štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/  
                                                         15€ / štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze  
                                                         /obed v cene/  
                                                         20€ / štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste  
                                                         /bez nároku na obed/  
                                                         0€ / štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP  
                                                         V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné  
                                                         navýšené o 50 %. Úhrada štartovného bude na základe  
                                                         vystavenej faktúry SPF  
 

Prijatí pretekári                             najneskôr do 15.7.2022  
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
  
Ustanovenia a predpisy              Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF,  
                                                        Tohto rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové 
                                                        Plávanie. 
                                                        Na SPDP sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF, 
                                                        zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch, ale 
                                                        vyhodnocovaní budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého  
                                                        počtu prihlásených pretekárov, má organizátor právo uprednostniť 
                                                        pretekárov registrovaných v SPF. V súťaži KM môže plávať aj verejnosť 
                                                        s jednorázovou registráciou, a to aj na mieste. 
 

Systém pretekov                          Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas. 
                                                        Súťaž je zaradená do Slovenského pohára v diaľkovom  
                                                        plávaní. Do bodovania sa pretekárom započíta iba 1 najlepší  
                                                        výsledok pretekára, v prípade štartov vo viacerých tratiach.  
 

Vyhodnotenie výsledkov            Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých 
                                                        disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste 
                                                        na základe systému súťaže tohto rozpisu, získajú diplom 
                                                        a medailu. Zahraniční pretekári sa vyhodnocujú v kategórií OPEN. 
 

          Elektronická čipová časomiera   MYLAPS 



    

 
 

VEKOVÉ KATEGÓRIE  
  
KÓD        POHLAVIE KATEGÓRIA                  VEK             OBMEDZENIA ŠTARTOV 
M             muži a ženy masters             25 roč. a starší    MSR: maximálne 3 km 
S               muži a ženy senior                20 roč. a starší               25 km 
SJ             muži a ženy starší junior            18-19 roční               10 km 
MJ           muži a ženy mladší junior          16-17 roční              7,5 km  
NJ            muži a ženy najmladší junior     14-15 roční                5 km 
A              muži a ženy starší žiak                12-13 roční             maximálne 3 km 
B              muži a ženy mladší žiak              10-11 roční             maximálne 1 km 
 
[M] Masters | ročníky 1997 a starší 
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003 
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2007-2008 
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009 
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010 
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011 
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového rozvrhu. 
Každý pretekár predloží potvrdenie o zdravotnom stave vydané lekárom.  
Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné prehlásenie o ich zdravotnom stave. 
 
 

PROGRAM 
 

Dátum: 16.07.2022 

08:30-09:30  Prezentácia plavcov na 3 a 5 km 

09:40-09:55  Popis trate a kontrola štartových čísel 
10:00 ŠTART na 5 km SPDP: S,SJ,MJ,NJ 
           ŠTART na 3 km SPDP: M 

  
13:00-14:00 Prezentácia plavcov na 1 a 3 km a 500 m 

14:00-14:15 Popis trate a kontrola štartových čísel 
14:20 ŠTART na 3 km SPDP: NJ, A 

           ŠTART na 1 km SPDP: A, B 

16:00 ŠTART na 500 m KM: A+B, S+SJ+MJ+NJ+M (aj jednorázovo registrovaní)  
cca 16:30      Vyhlásenie výsledkov 

 
 

 

 

 



    

 

 
 

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Kunovská priehrada, GPS:48°42'27.766"N, 17°24'32.371"E 
AKREDITÁCIA: Na vstup do areálu je pre účastníkov SPDP je potrebná akreditácia 
AKREDITAČNÉ CENTRUM: Je umiestnené pri vstupe do samotného zázemia pretekov 
PARKOVANIE: V areáli nie je možné parkovať hocikde. Odporúčame zaparkovať na organizátorom určenom 
parkovisku 

 

 
 

MAPA TRATE 
 
Poznámka: 
Pláva sa proti smeru hodinových ručičiek. 
Rohové bójky pri preplávaní sú po ľavej strane 
ramena pretekára.  

 



    

 
 

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5km - 5. kolo SPDP (otvorená voda) 
 

 
 

 



    

 

 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

ORGANIZÁTOR:                                 Slovenská plavecká federácia  

TECHNICKÉ USPORIADANIE:           Občianske združenie "Športový klub DELFÍN Nitra" 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:         07.08.2022, Piešťany, Sĺňava – miesto konania Slovak man triatlonu 
 

TERMÍN PRIHLÁŠOK:                        Najneskôr do 01.08.2022  
 

PRIHLÁŠKY:                                        Na Majstrovstvá SR a SPDP sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF, 
                                                             zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch, ale vyhodnocovaní  
                                                             budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov,  
                                                             má organizátor právo uprednostniť pretekárov registrovaných v SPF. 
                                                             Prihlášky sa zasielajú v elektronickom formáte (XLS) na dadakra@gmail.com  
                                                             a zároveň na hofericova@swimmsvk.sk 
 

ODHLÁŠKY:                                        Najneskôr do 04.08.2022  
 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:         Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. Technický  
                                                            usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. Pre pretekárov je stravovanie  
                                                            zabezpečené (v cene štartovného) Pre doprovod (tréneri, rodičia) na základe 
                                                            objednávky v cene 7 €. 
 

ŠTARTOVNÉ:                                    15€/ štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/ 
                                                           15€/ štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze /obed v cene/ 
                                                           20€/ štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste /bez nároku na obed/ 
                                                           0€/ štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP 
                                                           V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %.  
                                                           Úhrada štartovného bude na základe vystavenej faktúry  
 

PRIJATÍ PRETEKÁRI:                        Najneskôr do 06.08.2022 
 

PREZENTÁCIA:                                 07.08.2022, 08:00-09:30 vo vyznačenom priestore Pri prezentácii je nutné 
                                                           predložiť potvrdenie o úhrade - INFORMÁCIE hofericova@swimmsvk.sk  
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA  A PREDPISY: 
 

                                                          Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF, tohto rozpisu, 
                                                          pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie.  
 

SYSTÉM PRETEKOV:                       Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky z rozplavieb. 
                                                          Súťaž je zaradená do pohára v diaľkovom plávaní. Do bodovania  
                                                          sa pretekárom započíta iba 1 najlepší výsledok pretekára v prípade štartov  
                                                          vo viacerých tratiach 
 

ŠPORTOVISKO:                               Otvorená voda (Piešťany, Sĺňava) 
                MERANIE ČASOV:                          Elektronická čipová časomiera MYLAPS 

mailto:dadakra@gmail.com
mailto:hofericova@swimmsvk.sk
mailto:hofericova@swimmsvk.sk


    

 
KATEGÓRIE : 
[M] Masters | ročníky 1997 a starší 
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003 
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007 
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009 
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010 
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011 
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012                                                                                 
 
PODMIENKA ÚČASTI: 
Prihlasujúci klub, zákonný zástupca a u plnoletých pretekárov je zodpovedný za zdravotný stav a spôsobilosť 
odplávať nahlásenú trať prihlásených pretekárov. Každý pretekár predloží potvrdenie o zdravotnom stave , 
vydané lekárom. Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné vyhlásenie  
o ich zdravotnom stave. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného súhlasu zákonného 
zástupcu. Pre M-SR a SPDP: štartovať môžu iba pretekári ročníkov narodenia 2012 a starší ktorí sú v roku 2022 
registrovaní v SPF. 
 

LIMIT NA DOPLAVÁNIE:   
Na trati 5 km musí športovec vplávať do posledného kola najneskôr v čase 1 hodina 15 min. Plavci ktorí  
v stanovenom limite nevplávajú do posledného kola sú povinní na vyzvanie rozhodcov opustiť trať a ukončiť 
preteky. 
 

OBMEDZENIE ŠTARTOV: Podľa ŠTD a tohto rozpisu 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV: 
Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste 
na základe systému súťaže tohto rozpisu, získajú diplom a medailu.   
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
Organizátor môže upraviť program pretekov podľa počtu prihlásených pretekárov. Pretekári môžu štartovať 
iba v plavkách určených na plávanie na otvorenej vode alebo v bazéne, prípadne v plaveckých neoprénov 
podľa pravidiel v DP (viď. teplota vody).  Sú povolené dve plavecké čiapky, jedny okuliare a štipec na nos. 
Žiadne iné pomôcky nie sú povolené. Na tratiach otvorených pre verejnosť a na tratiach vypísaných pre 
kategóriu B môžu pretekári štartovať s plaveckou bójkou 
 

Program Majstrovstiev SR v diaľkovom plávaní na 5 km a 5.kolo SPDP (5km, 3km a 1km) 
Nedeľa 07.08.2022  -  Začiatok pretekov: o 10:00 hod. 
 

9:40 – 9:55 hod.  Popis trate a kontrola štartových čísel 
          10:00 hod. Štart 5 km    M-SR, SPDP: S, SJ, MJ, NJ 
          10:03 hod. Štart 3 km   SPDP:  M, NJ, A 
          10:06 hod. Štart 1 km   SPDP: A, B 
  Cca 13:00 hod. Vyhlásenie výsledkov 

 
 
 
 



    

        

       Šíravský ORCAč - 6. kolo SPDP (otvorená voda)   

   



    

 

         VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

ORGANIZÁTOR:                           Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE:     Plavecký klub ORCA Michalovce, o. z. 

TERMÍN a MIESTO KONANIA:   12.08.2022, Zemplínska Šírava –Kaluža, pláž pri hoteli EUROBUS 

TERMÍN PRIHLÁŠOK:                  najneskôr do 06.08.2022 

PRIHLÁŠKY:                                  Na SPDP sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF, 
                                                       zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch, ale vyhodnocovaní  
                                                       budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov,  
                                                       má organizátor právo uprednostniť pretekárov registrovaných v SPF. 
                                                       V súťaži ŠO môže plávať aj verejnosť s jednorázovou registráciou na mieste. 
                                                       Prihlášky sa zasielajú v elektronickom formáte (XLS) na                           
                                                       danamicikasova@gmail.com, kópia pretekydp@swimmsvk.sk 
 

ODHLÁŠKY:                                  Najneskôr do 09.08.2022 do 20:00 hod. 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:   Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné   
                                                       náklady. Technický usporiadateľ ubytovanie  
                                                       nezabezpečuje.  
 

ŠTARTOVNÉ:                               15€/ štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/ 
                                                      15€/ štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze /obed v cene/ 
                                                      20€/ štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste /bez nároku na obed/ 
                                                      0€/ štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP 
                                                      V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %.  
                                                      Úhrada štartovného bude na základe vystavenej faktúry  
 

PRIJATÍ PRETEKÁRI:                   Najneskôr do 07.08.2022  

PREZENTÁCIA:                            12.08.2022, 08:30-09:30 vo vyznačenom priestore. Pri prezentácii je nutné        
                                                      predložiť potvrdenie o úhrade. 
 

INFORMÁCIE:                              dp@swimmsvk.sk , hofericova@swimmsvk.sk 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

USTANOVENIA a PREDPISY:     Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF, tohto rozpisu,  
                                                      pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie.  
      

SYSTÉM PRETEKOV:                  Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky z rozplavieb.  
                                                      Súťaž je zaradená do pohára v diaľkovom plávaní.  
                                                      Do bodovania sa pretekárom započíta iba 1 najlepší výsledok pretekára  
                                                      v prípade štartov vo viacerých tratiach. 
 

ŠPORTOVISKO:                          Otvorená voda 

MERANIE ČASOV:                     Elektronická čipová časomiera MYLAPS 

 

mailto:danamicikasova@gmail.com
mailto:pretekydp@swimmsvk.sk
mailto:dp@swimmsvk.sk
mailto:hofericova@swimmsvk.sk


    

 

KATEGÓRIE: 

[M] Masters | ročníky 1997 a starší 
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003 
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007 
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009 
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010 
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011 
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012          
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového rozvrhu. 

 

PODMIENKA ÚČASTI:                 Každý pretekár predloží potvrdenie o zdravotnom stave , vydané  

                                                       lekárom. Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné vyhlásenie  

                                                       o ich zdravotnom stave. 

  

LIMIT NA DOPLAVÁNIE:             Na trati 5 km musí plavec vplávať do posledného kola najneskôr v čase  

                                                       1 hodina 15 min. Plavci ktorí v stanovenom limite nevplávajú do posledného 

                                                       kola sú povinní na vyzvanie rozhodcov opustiť trať a ukončiť preteky.  

 

OBMEZENIE ŠTARTOV:               Podľa ŠTD a tohto rozpisu. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV:   Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a  

                                                        kategóriách na prvom až treťom mieste na základe systému súťaže tohto   

                                                        rozpisu, získajú diplom a medailu. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:      

                                                       Organizátor môže upraviť program pretekov podľa počtu prihlásených  

                                                       pretekárov. Pretekári môžu štartovať iba v plavkách určených na plávanie  

                                                       na otvorenej vode alebo v bazéne. Sú povolené dve plavecké čiapky, jedny  

                                                       okuliare a štipec na nos. Žiadne iné pomôcky nie sú povolené. Na tratiach  

                                                       otvorených pre verejnosť a na tratiach vypísaných pre kategóriu B a C  

                                                       môžu pretekári štartujú s plaveckou bójkou. 

 



    

                                          

                                         Program Šíravský ORCAč 

                                                                         Piatok 12.08.2022 
                                                              Začiatok pretekov o 9:45 hod. 
 

08:30 – 09:15 Prezentácia plavcov na 3 a 5 km 

09:20 - 09:30 Popis trate a kontrola štartových čísel 

                          09:45   ŠTART na 5 km                                                                    SPDP: M, S,SJ,MJ,NJ 
                                       ŠTART na 3 km                                                                    SPDP: M  
 

10:45 - 11:15 Prezentácia plavcov na 1 a 3 km                                 

11:20 - 11:30 Popis trate a kontrola štartových čísel 

                          11:45   ŠTART na 3 km                                                                   SPDP: NJ,A 
                                       ŠTART na 1 km                                                                   SPDP: A, B 
 

               12:45 -13:00 Prezentácia plavcov na 500 m  
                                
13:05 -13:15 Popis trate a kontrola štartových čísel 

13:30 ŠTART na 500 m                                                                                            ŠO: C, verejnosť                        

                          
                         cca 14:00 Vyhlásenie výsledkov 

 

 

                        Mapa trate: 5km = 5kôl, 3km = 3kolá, 1km = 1kolo, Pláva sa proti smeru hodinových ručičiek.  

                          Rohové bójky sú po ľavej strane ramena pretekára 
 



    

 

       Jazerná desiatka - 7. kolo SPDP (otvorená voda) 
 

 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

ORGANIZÁTOR ............................... ... Slovenská plavecká federácia 
 
TECHNICKÉ USPORIADANIE........... .... Športový klub Polície Košice - plávanie, Mesto Košice  

TERMÍN A MIESTO KONANIA ............ 14.08.2022, Vodná nádrž Bukovec pri Košiciach  

TERMÍN PRIHLÁŠOK .......................... najneskôr do 02.08.2022  

PRIHLÁŠKY ......................................... môžu sa prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF, zahraniční pretekári            

registrovaní v národných zväzoch, ale vyhodnocovaní budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého počtu 

prihlásených pretekárov, má organizátor právo uprednostniť pretekárov registrovaných v SPF. V súťaži JD na 

500m môže plávať aj verejnosť s jednorázovou registráciou na mieste. Prihlášky sa zasielajú vo formáte lenex 

emailom na: stk.spz@gmail.com , 72milady@gmail.com, a na: office@swimmsvk.sk , eskpkosice@gmail.com 

ODHLÁŠKY.......................................... najneskôr do 11.08.2022 do 20:00 hod.  

HOSPODÁRSKE PODMIENKY............. Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. Technický 

usporiadateľ ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje.  

ŠTARTOVNÉ: 

- 15€/štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/  

- 15€/štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze /obed v cene/  

- 20€/štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste /bez nároku na obed/  

- 0€/štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP.  

            V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %. Úhrada štartovného bude 
            na základe vystavenej faktúry SPF. 
 

PRIJATÍ PRETEKÁRI............................. najneskôr do 12.08.2022  

PREZENTÁCIA..................................... 14.08.2022, 8:30 – 9:30 hod. vo vyznačenom priestore   

INFORMÁCIE ..................................... Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78 

mailto:stk.spz@gmail.com
mailto:72milady@gmail.com
mailto:office@swimmsvk.sk
mailto:eskpkosice@gmail.com


    

 

 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA  

USTANOVENIA A PREDPISY ... Súťaží sa podľa pravidiel DP, SPF, Súťažného poriadku a podľa tohto rozpisu.  

SYSTÉM PRETEKOV ................ Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas.  

TRAŤ ....................................... Otvorená voda, okruh  1 000 m/ 500 m 

MERANIE ČASOV .................... Elektronická čipová časomiera MYLAPS 

KATEGÓRIE ............................. [M] Masters | ročníky 1997 a starší 
                                                        [S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 
                                                       [SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003 
                                                       [MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 
                                                       [NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007 
                                                       [A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009 
                                                       [A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010 
                                                       [B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011 
                                                       [B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012 
 

PODMIENKY ÚČASTI.............. štartujú pretekári ročníkov narodenia 2012 a starší na tratiach vypísaných pre 
jednotlivé vekové kategórie.  
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný stav prihlásených účastníkov súťaže 
mladších ako 18 rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného súhlasu – prehlásenia 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave športovca.  
 

Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné vyhlásenie o ich zdravotnom stave. 
Registrovaní v národných federáciách /v prípade zahraničných/ musia mat platnú lekársku kontrolu, ktorú  
na vyzvanie vedia preukázať. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Z plaveckých pomôcok sú povolené len plavecké okuliare a plavecká čiapka. Preteky sa uskutočnia za každého 

počasia. Pretekári sa na pretekoch zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a riziko. Usporiadateľ má právo na 

úpravu dĺžky tratí a zmenu časového harmonogramu pokiaľ si to vyžiada aktuálna situácia a musí o tom včas 

informovať všetky zúčastnené kluby/oddiely.  

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ......... Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a 
kategóriách na prvom až treťom mieste na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom a 
medailu.  
 
 



    

 
 PROGRAM JAZERNEJ DESIATKY V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ  

 SOBOTA  14.08.2022, 10:00 hod.  

8:30 - 9:30 Prezentácia plavcov na 5km, 7,5km a 10km  
9:35 - 9:50 Popis trate a kontrola štartových čísel  
10:00 ŠTART na 5 km muži, ženy                 kategórie S,SJ,MJ,NJ 
10:00 ŠTART M-SR na 7,5km muži, ženy  kategórie S,SJ,MJ  
10:00 ŠTART na 10km muži, ženy                 kategórie S,SJ  
13:00 – 13:30 Prezentácia plavcov na 1 a 3 km A 500 m 
13:30 – 13:45 Popis trate a kontrola štartových čísel  
14:00 ŠTART na 3km muži, ženy                 kategórie A,NJ a Masters 
14:00 ŠTART na 1km muži, ženy                 kategórie A,B  
14:00 ŠTART na 500m muži, ženy                             pre jednorázovo registrovaných 
15:00 Vyhlásenie výsledkov  
Limit na doplávanie 10 km je  do troch hodín. 

 
  Trať pretekárov 

 

 
       



    

 

       Superfinále SP v DP -  8. kolo SPDP (bazén)  
 

 
 

 



    

 

SUPER FINÁLE SP v DP 

8. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZÁTOR                              Slovenská plavecká federácia  

TECHNICKÉ USPORIADANIE           Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo  

TERMÍN A MIESTO KONANIA        17.09.2022, Štúrovo –  VADAŠ Thermal Resort 

 

TERMÍN PRIHLÁŠOK               Najneskôr do 07.09.2022 do 20:00 hod. 

PRIHLÁŠKY                             Prihlášky sa zasielajú v elektronickej forme vo formáte lenex  

                                                           na hofericova@swimmsvk.sk, iveta.markova@stuba.sk 

ODHLÁŠKY                             Najneskôr do 14.09.2022 do 20:00 hod. 
 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY         Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. 

                                                           Pre pretekárov usporiadateľ zabezpečí stravovanie automaticky. 

                                                           Pre sprievod (tréneri, rodičia) na základe objednávky v cene  

                                                           7 € /obed. Objednávku stravy je nutné zaslať na hofericova@swimmsvk.sk 

                                                           do 14.09.2022. 
 

           ŠTARTOVNÉ                            15€/ štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/ 
                                                                      15€/ štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze /obed v cene/ 
                                                                      20€/ štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste /bez nároku na obed/ 
                                                                      0€/ štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP 
                                                                      V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %.  
                                                                     Úhrada štartovného bude na základe vystavenej faktúry  
 

  PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI   Najneskôr do 12.09.2022 

  

  PREZENTÁCIA                               Pri prezentácii je nutné predložiť potvrdenie o úhrade 

                                                             INFORMÁCIE: hofericova@swimmsvk.sk  
 

  TECHNICKÉ USTANOVENIA. 
   USTANOVENIA A PREDPISY         Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF,  

                                                            tohto rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie 

                                                            pokiaľ uvedené dokumenty existujú 

   SYSTÉM PRETEKOV             Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky  

                                                                     z rozplavieb. Súťaž je zaradená do pohára v diaľkovom plávaní.  

                                                                     Do bodovania sa pretekárom započíta iba 1 najlepší výsledok 

                                                                     pretekára v prípade štartov vo viacerých tratiach 

           ŠPORTOVISKO                           50 m otvorený bazén, 8 dráh, obrátky hladké 

           MERANIE ČASOV                           Automatické alebo poloautomatické 

 

mailto:ihofericova@swimmsvk.sk
mailto:iveta.markova@stuba.sk
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KATEGÓRIE  

[M] Masters | ročníky 1997 a starší 

[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší 

[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003  

[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005 

[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2008-2007  

[A13] Starší žiaci a staršie žiačky | ročník 2009 

[A12] Starší žiaci a staršie žiačky | ročník 2010  

[B11] Mladší žiaci a mladšie žiačky | ročník 2011  

[B10] Mladší žiaci a mladšie žiačky | ročník 2012 

 

PODMIENKA ÚČASTI             Prihlasujúci klub, zákonný zástupca a u plnoletých pretekár je zodpovedný  

                                                       za zdravotný stav a spôsobilosť odplávať nahlásenú trať prihlásených 

                                                       pretekárov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného 

                                                       súhlasu zákonného zástupcu. V SPDP: Štartovať môžu iba pretekári ročníkov   

                                                       narodenia 2012 a starší, ktorí sú v roku 2022 registrovaní v SPF 

 

LIMIT NA DOPLAVÁNIE              Na trati 5 km musí plavec doplávať 15 minút po dohmate 1.pretekára 

 

OBMEDZENIE ŠTARTOV             Podľa ŠTD a tohto rozpisu pretekári v kategóriách B môžu štartovať iba  

                                                       na trati 1 km. Pretekári kategórie A nemôžu štartovať na oboch tratiach  

                                                       na 1km a 3km v jeden deň. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV    Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach  

                                                       a kategóriách na prvom až treťom mieste na základe systému súťaže tohto 

                                                       rozpisu, získajú diplom a medailu 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA       

                                                       Pretekári môžu byť prihlásení aj bez času (NT). 

                                                       Organizátor môže upraviť program  pretekov podľa počtu prihlásených  

                                                       pretekárov. Organizátor môže nalosovať až 4 pretekárov  na 1 dráhu.  

                                                       Pri nasadení viac ako 3 pretekárov  do dráhy platí, že v párnych dráhach  

                                                       sa pláva v smere hodinových ručičiek. Pretekári môžu byť, kvôli 

                                                       zjednodušenej identifikácii popísaní na ramene. V jednej rozplavbe môžu 

                                                       plávať spoločne muži aj ženy. Pre trať 5 km bude umožnené rozplávanie 

                                                       pretekárov na voľných dráhach počas poslednej rozplavby na 3 km  

                                                                     v prípade, že trať na 3 km nebude do začiatku rozplávania doplávaná. 

                                                                     Pretekári môžu štartovať iba v plavkách určených na plávanie v bazéne.  

                                                                     Sú povolené dve plavecké čiapky, jedny okuliare. Žiadne iné pomôcky 

                                                                     nie sú povolené.                                                            

 



    

 

 

Sobota 17.09.2022 

Rozplávanie 09:45 – 10:20 hod. 

Začiatok pretekov  o 10:30 hod. 

10:30 hod.                           1 km               SPDP: B 

11:00 hod.                           3 km               SPDP: A 

cca 12:30 hod.            Vyhlásenie výsledkov  

 

Rozplávanie 13:00 – 13:30 hod. 

Začiatok pretekov  o 13:40 hod. 

13:40 hod.                          5 km                 SPDP: S, SJ, MJ, NJ, A13 

                                             3 km                 SPDP: M 

cca 16:30 hod.           Vyhlásenie výsledkov 

 
     

 

 

         

 

       

PROGRAM SUPER FINÁLE SP v DP 



    

 

  
 
 
 
   

 

 
 

MAPA A OBRÁZOK ŠTÚROVA AJ S VADAŠ THERMAL RESORT 
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8. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ 



    

 
 

Kalendár podujatí v SR 
Dostupný online na https://public.calendar.sportnet.online/swimmsvk.sk?calendars 
                                    www.swimmsvk.sk 
 
 
Kalendár podujatí v ČR 
Dostupný online na http://www.plavani.info/terminovka/ 

 
 
Kalendár EP a SP 2022: 
https://www.fina.org/competitions?group=FINA&year=2022&month=1&disciplines=OW 
http://www.len.eu/?page_id=17287&disciplina=5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slovenská plavecká federácia 
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
IČO: 36068764, DIČ: 2021658199 
Číslo registrácie žiadateľa ( oddiel, vložka ) : 
Registrovaný  MV SR číslo spisu : VVS/1-900/90-320-9 
Štatutárny zástupca: 
Mgr. Ivan Šulek - prezident SPF 
Mobil: +421905297832 
Email: prezident@swimmsvk.sk   
Web: www.swimmsvk.sk 
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