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MAJSTROVSTVÁ SR V DP V BAZÉNE, 1. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V DP
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR

Slovenská plavecká federácia

TECHNICKÉ USPORIADANIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA

08.03.2019, Bratislava

TERMÍN PRIHLÁŠOK
PRIHLÁŠKY

najneskôr do 25.02.2019
Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF. Prihlášky
zasielajú vo formáte lenex emailom na: office@swimmsvk.sk

ODHLÁŠKY

najneskôr do 04.03.2019

sa

do 20:00 hod.

HOSPODÁRSKE PODMIENKY

Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady.
Technický usporiadateľ najneskôr 30 dní pred konaním podujatia zverejní ponuku
ubytovania a stravovania na www.swimmsvk.sk.

ŠTARTOVNÉ

4,- € za každý prijatý individuálny štart, na základe faktúry, okrem členov ÚTM a
reprezentantov, ktorí štartovné neplatia

PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI

najneskôr do …… 28.02.2019

PREZENTÁCIA

08.03.2019, 9:30 – 10:00 hod. v priestoroch plavárne;
pri prezentácii je klub povinný predložiť
štartovného rozhodcovi ŠTK

INFORMÁCIE

kópiu

dokladu o úhrade

Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78

TECHNICKÉ USTANOVENIA

USTANOVENIA A PREDPISY

Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku a podľa tohto rozpisu.

SYSTÉM PRETEKOV

Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky z rozplavieb.

BAZÉN

50 m, 8 dráh, obrátky hladké

MERANIE ČASOV

elektronická časomiera Omega

KATEGÓRIE

masters, 25 roční a starší, ročníky nar. 1994 a starší
seniori, „S“, 20 roč. a starší, ročníky nar. 1999 a starší
seniorky, „S“, 20 roč. a staršie, ročníky nar. 1999 a staršie
starší juniori, „SJ“, 18 – 19 roční, ročníky nar. 2001 – 2000
staršie juniorky, „SJ“, 18 – 19 ročné, ročníky nar. 2001 – 2000
mladší juniori, „MJ“, 16 – 17 roční, ročníky nar. 2003 – 2002
mladšie juniorky, „MJ“, 16 – 17 ročné, ročníky nar. 2003 – 2002
juniori, „NJ“, 14 – 15 roční, ročníky nar. 2005 – 2004
najmladšie juniorky, „NJ“, 14 – 15 ročné, ročníky nar. 2005 – 2004

OBMEZENIE ŠTARTOV
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

starší žiaci, „A13“, 13 roč., ročník nar. 2006
staršie žiačky, „A13“, 13 roč., ročník nar. 2006
starší žiaci, „A12“, 12 roč., ročník nar. 2007
staršie žiačky, „A12“, 12 roč., ročník nar. 2007
mladšie žiačky, „B11“, 11 roč., ročník nar. 2008
mladší žiaci, „B11“, 11 roč., ročník nar. 2008
mladšie žiačky, „B10“, 10 roč., ročník nar. 2009
mladší žiaci, „B10“, 10 roč., ročník nar. 2009
Pretekári v kategórii B10, B11 môžu štartovať len v jednej disciplíne (1km alebo
3km)
Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul „Majster SR v diaľkovom plávaní v
bazéne pre rok 2019“. Víťaz v kategórii B10, B11 je hodnotený len v jednej z disciplín
(1km a 3km). 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.
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Vyhlasovanie
poldni.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

víťazov

sa

bude

uskutočňovať

priebežne v každom súťažnom

Umožňuje prihlásiť pretekára aj bez zaplávaného výkonu na trati 1,3 a 5 km,
Umožňuje plávanie 4 plavcov v 1 dráhe, spoločné nasadenie mužov a žien v jednej
rozplavbe,
V každej vypísanej dĺžke budú max 2 rozplavby okrem trate 1km (max 4 rozplavby).
Do silnejšej rozplavby bude nasadených max 16 pretekárov v poradí od pretekára
s najlepším nahláseným časom bez rozdielu veku a pohlavia
Do slabšej rozplavby budú zaradení ostatní pretekári max po 4 na jednej dráhe,
pričom platí pravidlo pri zaradení viac ako 3 plavcov do dráhy, že v párnych dráhach sa
pláva v smere hodinových ručičiek a v nepárnych dráhach proti smeru hodinových
ručičiek – pretekári budú popísaní na ramene por. číslom
Organizátor umožní rozplávanie pretekárov, štartujúcich v nasledujúcej rozplavbe v
označenej dráhe po doplávaní pretekárov, ktorí v nej štartovali
Organizátor môže upraviť program podľa počtu prihlásených pretekárov
Program Majstrovstiev SR v diaľkovom plávaní v bazéne

Piatok, 08.03.2019

Rozplávanie: 09:45 – 10:20 hod.
Začiatok pretekov o 10:30 hod.
10:30 1000m ml. žiaci B10, B11
11:10

1000m ml. žiačky B10, B11
3000m ml. žiaci B11 a st. žiaci A12
3000m ml. žiačky B11 a st. žiačky A12
3000m muži masters
3000m ženy masters

Vyhlasovanie 1000m,3000m

Rozplávanie: 13:00 – 13:30 hod.
13:35

5000m muži A13,NJ,MJ,SJ,S
5000m ženy A13,NJ,MJ,SJ,S

Vyhlasovanie 5000m

Predpokladané ukončenie preteku o 16:45 hod.
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