


Všeobecné ustanovenia

Organizátor:

Technické usporiadanie:
Dátum a miesto:

Termín prihlášok:
Prihlášky:

Odhlášky:
Hospodárske podmien-
ky:

Štartovné:

Prijatí pretekári a ná-
hradníci:

Prezentácia:

Informácie:

Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Plavecký klub ORCA SPORT
01.-02.04.2017 / Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava

najneskôr do 22.03.2017
jednotlivcov aj štafiet posielať vo formáte lenex emailom na: stk.spz@gmail.com, 
kópia na: office@swimmsvk.sk

najneskôr do 30.03.2017 do 20:00 hod.
pretekári štartujú na vlastné náklady

2,- € za každý prijatý individuálny štart, štafety - bez poplatku, platba štartovného 
na účet SPF najneskôr do 31.03.2017
číslo účtu: SK33 0200 0000 0030 74727 5158, SWIFT: SUBASKBX
variabilný symbol: 201761, text: kód klubu

najneskôr do 27.03.2017

01.04.2017, 11:00 - 12:00 hod. v priestoroch plavárne

Sekretariát SPF, tel.: +421 238 105 478



Technické ustanovenia

Ustanovenia a predpisy:

Systém pretekov:

Bazén:

Meranie časov:

Kategórie:

Vyhodnotenie výsled-
kov:

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

Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na výsledky z 
rozplavieb.

50m, 8 dráh, obrátky hladké

elektronická časomiera Omega

jednotlivci - 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, …
štafety - 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240+

Prví traja pretekári v absolútnom poradí v jednotlivých disciplínach (podľa mas-
ters bodovacích tabuliek) získajú medailu a diplom. Víťaz získa titul Majster SR v 
plávaní masters pre rok 2017.
Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii získajú medaile a diplomy. Víťazná 
štafeta získa titul Majstri SR v plávaní masters pre rok 2017.
Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne získajú medailu. Prete-
kári (1 muž a 1 žena), ktorí dosiahnu najhodnotnejší bodový výkon (bez rozdielu 
veku a disciplíny) získajú pohár.



Program medzinárodných 
M-SR v plávaní masters

Sobota 01.04.2017 - 1.poldeň
Rozplavánie: 12:30-13:15, začiatok o 13:30 hod.

1. 50m voľný spôsob muži
2. 50m voľný spôsob ženy ženy
3. 100m prsia muži
4. 100m prsia ženy
5. 50m motýlik muži
6. 50m motýlik ženy
7. 200m voľný spôsob muži
8. 200m voľný spôsob ženy
11. 100m znak muži
12. 100m znak ženy
13. 800m voľný spôsob muži
14. 800m voľný spôsob ženy
15. 4x50m polohové preteky muži
16. 4x50m polohové preteky ženy
17. 4x50m voľný spôsob mix

Nedeľa 02.04.2017 - 2.poldeň
Rozplavánie: 8:30-9:15, začiatok o 9:30 hod.

18. 100m voľný spôsob ženy
19. 100m voľný spôsob muži
20. 50m prsia ženy
21. 50m prsia muži
22. 100m motýlik ženy
23. 100m motýlik muži
24. 200m polohové preteky ženy
25. 200m polohové preteky muži
26. 50m znak ženy
27. 50m znak muži
28. 400m voľný spôsob ženy
29. 400m voľný spôsob muži
30. 4x50m voľný spôsob ženy
31. 4x50m voľný spôsob muži
32. 4x50m polohové preteky mix



Ponuka služieb
rezervácie: hotel@hotelnivy.sk
rezervácie: +421 255 410 390

Slovenská plavecká federácia 
ponúka účastníkom medziná-
rodných M-SR v plávaní mas-
ters ubytovanie v hoteli Nivy***. 
Tento hotel sa nachádza v blízkej 
vzdialenosti od plavárne v tichej 
mestskej časti. Ponúka 250 izieb, 
reštauráciu a bazén.

Ubytovanie v tomto hoteli 
ponúkame účastníkom podujatia 
za zníženú cenu.

Pre rezerváciu ubytovania kon-
taktujte priamo hotel.

Cena za osobu v jednolôžkovej izbe  30€/noc
Cena za osobu v dvojlôžkovej izbe  20€/noc
Miestný poplatok za osobu na 18 rokov: 1,70€/noc

Raňajky     5€



Ponuka služieb
rezervácie: hotel@turist.sk
rezervácie: +421 255 410 508

Slovenská plavecká federácia po-
nuka ubytovanie aj v hoteli Turist. 
Hotel je tiež v blízkej vzdialenosti 
od bazéna. Ponuka 99 dvoj- a 
trojlôžkových izieb. 

Pre rezerváciu ubytovania kon-
taktujte priamo hotel.

Cena za osobu v jednolôžkovej izbe  18€/noc
Cena za osobu v dvojlôžkovej izbe  13€/noc
Cena za osobu v trojlôžkovej izbe  11€/noc
Miestný poplatok za osobu na 18 rokov: 1,70€/noc

Raňajky     3€



Ponuka služieb
rezervácie: tomasbenes1@seznam.sk
rezervácie: +421 915 172 817

Slovenská plavecká federácia 
ponuka stravovanie v reštaurá-
cii Šport Pub U Belasých ktorá 
sa nachádza priamo v objekte 
plavárne.

Pre rezerváciu stravovania kon-
taktujte priamo hotel.

Obed      4,50€/osoba
Večera      4,50€/osoba



Večierok pre účastníkov

Technický usporiadateľ, Plavecký klub ORCA SPORT pozýva všetkých účastníkov majstrovstiev aj ich 
priateľov na oficiálnu večeru a večierok. Večierok bude v reštaurácii hotela Nivy*** po skončení 1. poldňa 
majstrovstiev, o 20:00 hod. Večierok bude sprevádzaný hudbou. Záleží iba na účastníkoch ako dlho sa 
budú chcieť baviť, najdlhšie do 24:00 hod.

Vstupné na večierok je 15€ za osobu. Vstupné obsahuje vstup, večeru a 1 pivo alebo víno.

Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť, zašlite prihlášku na orcabratislava@orcabratislava.sk, poplatok musí byť 
uhradený do 28.03.2017 na účet SK470200 0000 0024 0907 3754, SWIFT: SUBASKBX. Ako identifiká-
tor platby uveďte „večierok MASTERS, meno a priezvisko“.


