
MAJSTROVSTVÁ SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ NA OTVORENEJ VODE 
 

RUŽINOVSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN 
 

A.! VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
ORGANIZÁTOR    Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE  Slovenská plavecká federácia 

DÁTUM A MIESTO KONANIA  4. 7. 2015, Bratislava, Štrkovecké jazero 

PRIHLÁŠKY   Na M-SR sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF. 

Prihlášku jednotlivcov zašlite v programe Lenex 

do:24. 6. 2015 

     e-mail: stk.spz@gmail.com 

     kópia: office@swimmsvk.sk 

PRIJATÍ PRETEKÁRI   najneskôr 30. 6. 2015 

ODHLÁŠKY     najneskôr 2. 7. 2015 do 08:00 hod. 

ŠTARTOVNÉ     2 € / 1 individuálny prijatý štart (žiaci a juniori) 

     4 € / 1 individuálny prijatý štart (seniori) 

INFORMÁCIE     Miroslav Nowak, mobil 00421 903 717 236, sport@swimmsvk.sk 

 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY                   Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. 

Technický usporiadateľ ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje. 

 

PREZENTÁCIA    4. 7. 2015, 8.30 – 9.45 vo vyznačenom priestore pri jazere 

 

B.! TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

PREDPIS    Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF a podľa tohto rozpisu. 

BAZÉN   otvorená voda, okruh 500m 

MERANIE ČASU   Elektronická časomiera – systém OMEGA   

SYSTÉM PRETEKOV  Preteky sú súťažou jednotlivcov.  

 Súťaž sa pláva priamo na výsledky z rozplavieb.  

Podmienky účasti:  M SR: štartujú pretekári ročníky narodenia 2004 a st., ktorí sú registrovaní 
v SPF na tratiach vypísaných pre jednotlivé vekové kategórie. 

Ružinovský plavecký maratón: štartujú pretekári ročníky narodenia 2004 
a st. 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.  

Kategórie a trate:   Majstrovstvá SR: 

   mladší žiaci, žiačky (2003 - 2004) – 1000m 

   starší žiaci, žiačky (2001 - 2002) – 3000m 

   juniori, juniorky (1997 – 2000) – 3000m, 5000m 

   muži, ženy (1996 a starší) – 3000m, 5000m 



   Ružinovský plavecký maratón: 

   žiaci, žiačky (2001 - 2004) – 250m, 500m 

   juniori, juniorky (1997 – 2000) – 500m 

   muži, ženy (1996 a starší)  – 1000m, 3000m 

                                                                                          Maratónec začiatočník:       

                                                                                          juniori, juniorky, muži, ženy (2000- a starší) 250 m   

Záverečné ustanovenie: 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. 

 

PROGRAM M-SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ NA OTVORENEJ VODE 
 

Sobota 4.7.2015, 10:00 hod 

8.30 - 9.15 Prezentácia plavcov na 5km 

9.20 - 9.50 Popis trate a kontrola štartových čísel 

10.00 ŠTART na 5km  

11.00 - 
11.30 

Prezentácia plavcov na 1 a 3km 

11.30 - 
11.45 

Popis trate a kontrola štartových čísel 

12.00 ŠTART na 1 a 3km 

12.15 - 
12.45 

Prezentácia na 250 a 500m 

13.00 Popis trate a kontrola štartových čísel 
13.30 ŠTART na 500m  

14.00 ŠTART na 250m  

15.00 Vyhlásenie výsledkov  

 

                      
 
  

                              
                            
                                                                                              
 
                                           
 
                                                             


