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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

ORGANIZÁTOR                       Krajské	plavecké	združenie	Banská	Bystrica	

DÁTUMY A MIESTA KONANIA  

1. kolo – 09.02.2019, Z� iar nad Hronom, 25m bazén/5 dráh 

Technický usporiadateľ: MS�K Z� iar nad Hronom spol. s r. o. -  Plavecký klub Delfı́n 

2. kolo – 02.03.2019, Banská S� tiavnica , 25m bazén/5 dráh 

Technický usporiadateľ: Plavecký klub Banská S� tiavnica 

3. kolo – 18.05.2019, Brezno, 25m bazén/5 dráh 

Technický usporiadateľ: S�portový klub Flipper Brezno, o.z. 

4. kolo – 05.10.2019, Banská Bystrica, 25m bazén/6 dráh 

Technický usporiadateľ: S�portový klub Trian UMB Banská Bystrica 

5. kolo – 16.11.2019, Rimavská Sobota, 25m bazén/6 dráh                                                                                                                             

Technický usporiadateľ: Plavecký klub Rimavská Sobota 

 

ČASOVÝ ROZPIS prezentácia:  07:45 – 08:00 hod. 

(platí pre každé kolo pretekov) rozplávanie:  08:00 – 08:50 hod. 

 začiatok – predpokladaný koniec  1. poldňa: 

 09:00 – 12:30 hod.  

 začiatok – predpokladaný koniec  2. poldňa: 

 14:00 – 17:00 hod.  

PRIHLÁŠKY 

Posielajú oddiely, kluby  v LENEX formáte  na e-mailovú adresu:  

             kanmika@gmail.com,		informácie:	Michal	Kán,	tel.:	0907	171	758	

TERMÍN PRIHLÁŠOK 

Prihlášky sa posielajú v termíne do	3	pracovných	dní	pred konaním jednotlivého kola pretekov. 

Odhlášky sa posielajú  najneskoršie deň pred konaním jednotlivého kola pretekov do 20:00 hod.  

ŠTARTOVNÁ LISTINA 

Štartujú pretekári registrovaní v plaveckých oddieloch a kluboch v územnej pôsobnosti 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Pretekári budú v jednotlivých disciplínach zaradení do 

rozplavieb podľa prihlásených časov, bez ohľadu na vekovú kategóriu. Všetci prihlásení pretekári  
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budú prijatí. Spracovanie prihlášok a zverejnenie prijatých  štartov sa vykoná 2 dni pred konaním 

jednotlivého kola pretekov, spracovanie štartovej listiny sa vykoná po prezentácii v deň konania 

jednotlivého kola pretekov. Nepovoľuje sa štart neregistrovaných pretekárov v Slovenskej plaveckej 

federácii a štart pretekárov mimo súťaž. 

KATEGÓRIE A OBMEDZENIA ŠTARTOV NA 1 POLDEŇ 

masters  od r. 1994 neobmedzene masters od r. 1994  neobmedzene 

muži 2000 a staršı́ neobmedzene ženy 2001 a staršie neobmedzene 

juniori  2001 - 2004 neobmedzene juniorky  2002 - 2004 neobmedzene 

žiaci A 2005 - 2006 neobmedzene žiačky A 2005 - 2006 neobmedzene 

žiaci B 2007 - 2008 4 štarty žiačky B 2007 - 2008 4 štarty 

žiaci C 2009 - 2010         3 štarty  žiačky C 2009 - 2010 3 štarty  

    plavecké     

     nádeje 
2011 a mladšı́ 2 štarty 

plavecké 

nádeje 
2011 a mladšie 2 štarty 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY 

Prihlásené oddiely, kluby štartujú na vlastné náklady. Štartovné 2,00 EUR za každý prijatý 

individuálny štart sa uhrádza v hotovosti technickému usporiadateľovi jednotlivého kola. Pokuta 

za nenastúpenie pretekára na štart sa nevyberá. 80% z celkovej sumy štartovného ostáva 

technickému usporiadateľovi jednotlivého kola na pokrytie nákladov spojených s organizáciou 

pretekov. 20% prevedie technický usporiadateľ na účet Krajského plaveckého združenia Banská 

Bystrica: IBAN	SK95	1100	0000	0026	2009	8095 do 7 pracovných dní od skončenia jednotlivého 

kola súťaže za účelom zabezpečenia medailí a cien, ako aj športových pohárov na celkové 

vyhodnotenie výsledkov Banskobystrického plaveckého pohára.  

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

SYSTÉM PRETEKOV 

Pohár je súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas, bez finále. Preteky sa skladajú z 5 kôl, ktoré 

sa konajú počas celého roka. Vyhlasovanie výsledkov jednotlivých kôl sa vykonáva zverejnením 

výsledkovej listiny, zverejnením predbežného poradia pohárovej súťaže. 

MERANIE ČASOV 

V 1. až 4. kole ručné, pomocou digitálnych stopiek. V 5. kole bude použité automatické časomerné 

zariadenie. 

CENY 

Pretekári a pretekárky ročníkov narodenia 2011 a mladší, ktorí sa vo svojich stanovených 

disciplínach umiestnia na prvých troch miestach získajú v každom kole medaile. 

V každom kole bude vyhodnotený jeden pretekár a jedna pretekárka (podmienkou je ich registrácia 

v SPF) žiackej kategórie (bez obmedzenia veku), ktorí dosiahnu najvyššie bodové zlepšenie oproti 
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svojmu najlepšiemu už zaplávanému bodovému výkonu. Pretekári získajú v každom kole 

materiálne ceny. 

V 1. až 4. kole víťazná (vylosovaná) zmiešaná štafeta na 4 x 50 m voľný spôsob resp.  4 x 50 m 

polohové preteky získa tortu. V 5. kole víťazná zmiešaná štafeta 8 x 50 m voľný spôsob získa tortu. 

Po skončení 5. kola sa vyhodnotia výsledky pohára v jednotlivých vekových kategóriách. Prví traja 

pretekári a pretekárky v každej vekovej kategórii získajú športové poháre. Podmienkou zaradenia 

do hodnotenia pohárovej súťaže je účasť pretekára minimálne v dvoch jarných a v jednom 

jesennom kole.  Do výsledkov hodnotenia sa im započíta najvyšší súčet bodov z 3 kôl súťaže 

(v každom kole sa spočítajú 3 najlepšie bodové výkony). V kategórii Masters (od 25 rokov) 

v prípade účasti  3 a viac pretekárov mužov, 3 a viac pretekárov žien sa do hodnotenia pohárovej 

súťaže budú výkony započítavať podľa bodov a jednotlivých kategórií súťaží Masters. 

PROTESTY 

Podávajú sa v zmysle „Pravidiel plávania a Súťažného poriadku plávania“. 

ROZHODCOVIA 

Každý zúčastnený oddiel/klub zabezpečí na každé kolo pretekov aspoň 1 kvalifikovaného 

registrovaného rozhodcu ak je počet jeho štartujúcich pretekárov 6 až 15. Aspoň 2 kvalifikovaných 

registrovaných rozhodcov ak je počet jeho štartujúcich pretekárov viac ako 15. V prípade, že 

zúčastnený oddiel/klub nezabezpečí kvalifikovaného registrovaného rozhodcu, zaplatí 

usporiadateľovi manipulačný poplatok 20,00 EUR za každého nezúčastneného rozhodcu. Odmenu 

za výkon rozhodcovskej funkcie vo výške 20,00 EUR/rozhodca hradí technický usporiadateľ 

jednotlivého kola súťaže. 

PORADIE DISCIPLÍN 1. A 3. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 400 m voľný spôsob muži 15.       50 m motýlik muži 

2. 400 m voľný spôsob ženy 16.    50 m motýlik ženy 

3.   25 m voľný spôsob   žiaci 2011 a ml 17.       25 m prsia žiaci 2011 a ml 

4.   25 m voľný spôsob žiačky 2011 a ml 18.    25 m prsia   žiačky 2011 a ml 

5.   50 m prsia muži 19.  200 m prsia muži 

6.   50 m prsia ženy 20.  200 m prsia                ženy 

7.    100 m znak muži 21.     50 m znak muži 

8. 100 m znak ženy 22.     50 m znak ženy 

9. 200 m motýlik              muži 23.     25 m motýlik žiaci 2011 a ml 

10. 200 m motýlik              ženy 24.     25 m motýlik žiačky 2011 a ml 

11.    25 m znak   žiaci 2011 a ml 25.   100 m voľný spôsob muži 

12.    25 m znak žiačky 2011 a ml 26.   100 m voľný spôsob               ženy 

13.    50 m voľný spôsob muži 27.   200 m PP muži 

14.    50 m voľný spôsob ženy 28.   200 m PP ženy 
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PRESTÁVKA 

PRESTÁVKA 10 min. 

29.   4 x 50 m VS mix (2M+2Ž) 

 kategórie: „ open “, žiaci „A“, 
žiaci „B“, žiaci „C“ 

 

PORADIE DISCIPLÍN 2. A 4. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 400 m PP muži 15.    50 m motýlik muži 

2. 400 m PP ženy 16.    50 m motýlik ženy 

3.   25 m znak   žiaci 2011 a ml 17.   25 m motýlik žiaci 2011 a ml 

4.   25 m znak žiačky 2011 a ml 18.   25 m motýlik   žiačky 2011 a ml 

5.   50 m prsia muži 19. 100 m prsia muži 

6.   50 m prsia ženy 20. 100 m prsia  ženy 

7. 200 m znak muži 21.   50 m znak muži 

8. 200 m znak ženy 22.   50 m znak               ženy 

9. 100 m motýlik              muži 23.      25 m voľný spôsob žiaci 2011 a ml 

10. 100 m motýlik              ženy 24.   25 m voľný spôsob žiačky 2011 a ml 

11.    25 m prsia   žiaci 2011 a ml 25. 200 m voľný spôsob muži 

12.    25 m prsia  žiačky 2011 a ml 26. 200 m voľný spôsob               ženy 

13.    50 m voľný spôsob muži 27. 100 m PP muži 

14.    50 m voľný spôsob ženy 28. 100 m PP ženy 
 

 

PRESTÁVKA 

PRESTÁVKA 10 min. 

29. 4 x 50 m PP mix (2M+2Ž) 

 kategórie: „ open “, žiaci „A“, 
žiaci „B“, žiaci „C“ 

 

PORADIE DISCIPLÍN 5. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 100 m motýlik muži 15.      50 m motýlik muži 

2. 100 m motýlik ženy 16.      50 m motýlik ženy 

3. 200 m voľný spôsob muži 17. 200 m znak muži 

4. 200 m voľný spôsob ženy 18. 200 m znak ženy 

5.    50 m prsia muži 19. 100 m voľný spôsob muži 

6.    50 m prsia ženy 20. 100 m voľný spôsob  ženy 

7. 100 m znak muži 21. 200 m PP            muži 

8. 100 m znak ženy 22. 200 m PP ženy 

9. 200 m prsia muži 23.   50 m znak muži 

10. 200 m prsia ženy 24.   50 m znak ženy 

11.   50 m voľný spôsob muži 25. 100 m prsia muži 

12.   50 m voľný spôsob ženy 26. 100 m prsia ženy 

13. 100 m PP muži    
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14. 100 m PP ženy    
 

 

PRESTÁVKA 

PRESTÁVKA 10 min. 

27. 8 x 50 m VS* mix (4M+4Ž) 

 kategórie:         6 x „ open “      

  + 2 pretekári „ C “ 
 

  

štafeta 8 x 50 m VS* 
 

- štartujú 4 muži + 4 ženy 
- z toho musia byť 2 pretekári kategórie „ C “ (je jedno, či to budú 2 chlapci alebo 2 dievčatá) 
- ostatní 6-ti pretekári budú „ open “ s dodržaním kvóty 4 muži + 4 ženy 

 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

V priestoroch bazénov sa počas jednotlivých kôl súťaží môžu zdržiavať len pretekári, 
členovia rozhodcovského zboru, tréneri, organizátori, prípadne ďalší registrovaní športoví 
odborníci (v zmysle Zákona o športe). 


