
Vonkajší 50 m olympijský bazén s 10 dráhami

a tribúnou pre 1 500 divákov

PLAVECKÉ PRETEKY MASTERS
MEDZINÁRODNÉ LETNÉ

P R O P O Z Í C I E  |  1. - 2. 7. 2017, ŠAMORÍN



P R O P O Z Í C I E
Medzinárodné letné plavecké preteky Masters

SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR:      KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI              

                                                           VLCI (ďalej len KPMTV), SLOVENSKÁ REPUBLIKA

                                                           Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8

                                                           info@turcianskivlci.sk, www.turcianskivlci.sk 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:             1. – 2. júl 2017

                                                           x-bionic® aquatic sphere

                                                           Šamorín

PRIHLÁŠKY:                                        záväzné (konečné počty pretekárov

                                                           a disciplín) do 8. 6. 2017, 16.00 hod.,

                                                           prihlášky jednotlivcov a štafiet zašlite 

                                                           vo formáte lenex, e-mailom 

                                                           na: iveta.markova@stuba.sk, 

                                                           kópiu na: info@turcianskivlci.sk

ODHLÁŠKY:                                         najneskôr do 22.6.2017, 16.00 hod.

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:             pretekári štartujú na vlastné náklady

ŠTARTOVNÉ:                                       za každý individuálny štart: 4,- €

                                                           (od 70 rokov platí 50% zľava),

                                                           štafety -  za každý štart: 4,- € (bez zľavy),

                                                           štartovné sa uhrádza na transparentný účet           

                                                           KPMTV, najneskôr do: 23.6.2017,

                                                           číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 2659 2331, 

                                                           BIC: GIBASKBX, text: štartovné - kód klubu,

                                                           pri zahraničných platbách platí horeuvedené,

                                                           je však povolená aj platba štartovného pri  

                                                           prezentácii v INFOCENTRE v hotovosti

PREZENTÁCIA, INFO:                          INFOCENTRUM (lobby, pri recepcii hotela)

                                                           1. 7. 2017, v čase od 10.00 – do 18.00 hod.

                                                           2. 7. 2017, v čase od 08.00 – do 14.00 hod. 

INFORMÁCIE:                                      Branislav Hakel, KPMTV
                                                           info@turcianskivlci.sk, 0915 437 184



TECHNICKÉ USTANOVENIA:

USTANOVENIA A PREDPISY:               súťaží sa podľa platných pravidiel FINA, 

                                                           súťažného poriadku SPF a podľa tohto

                                                           rozpisu 

SYSTÉM PRETEKOV:                           preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet,

                                                           súťaž sa pláva priamo na výsledky 

                                                           z rozplavieb - bez finále, usporiadateľ si

                                                           vyhradzuje právo obmedziť počet

                                                           štartujúcich pretekárov podľa výkonnosti

PROTESTY:                                         do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti, podáva

                                                           písomne vedúci družstva hlavnému rozhodcovi

                                                           s vkladom 20,- €, ktorý v prípade zamietnutia

                                                           prepadá v prospech usporiadateľa

BAZÉN:                                               vonkajší 50 m olympijský bazén s 10 dráhami,

                                                           v prípade nepriaznivého počasia sa preteky

                                                           uskutočnia v krytom 25 m bazéne s 8 dráhami

MERANIE ČASOV:                                elektronická časomiera Omega 

PODMIENKY ÚČASTI                          súťažiť môžu pretekári registrovaní v roku 2017

                                                           vo svojej národnej plaveckej federácii, štartujú

                                                           na vlastné riziko a sú zodpovední za svoj

                                                           zdravotný stav

KATEGÓRIE:                                        Individuálne preteky (disciplíny):             

                                                           A = 25-29 rokov, B = 30-34 rokov,

                                                           C = 35-39 rokov, D = 40-44 rokov,

                                                           E = 45-49 rokov, F = 50-54 rokov,

                                                           G = 55-59 rokov, H = 60-64 rokov,

                                                           I = 65-69 rokov,  J = 70-74 rokov,

                                                           K = 75-79 rokov, L = 80 a viac rokov

                                                           Štafety :
                                                           A = 100-119 rokov, B = 120-159 rokov, 

                                                           C = 160-199 rokov, D = 200-239 rokov, 

                                                           E = 240 a viac rokov
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Nedeľa 2. 7. 2017 - 2. poldeň

Rozplávanie 8:30 - 9:15 hod.
Začiatok pretekov o 9:30 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 14:00 hod.

PROGRAM PLAVECKÝCH PRETEKOV MASTERS:
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Sobota 1. 7. 2017 - 1. poldeň

Rozplávanie 12:30 - 13:15 hod.
Začiatok pretekov o 13:30 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 18:00 hod.



VEČERNÁ PLAVECKÁ „ČIERNO – BIELA“ OLDIES PÁRTY: 

1. 7. 2017 o 19.00 hod. *CENA: 19,- € / 1 osoba

Vstupenky: rezervácia počtu - mailom do 8.6.2017 (spolu so záväznými prihláškami), 

uhrádzajú sa na transparentný účet KPMTV, najneskôr do: 23.6.2017,

číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 2659 2331, BIC: GIBASKBX, text: party - kód klubu, 

pri zahraničných platbách platí horeuvedené, je však povolená aj platba za vstupenky 

pri prezentácii v INFOCENTRE v hotovosti

Oblečenie neformálne - vo farbách: biela a čierna

Vstupenky si vyzdvihnete pri prezentácii v INFOCENTRE

SÁLA – VICTORY 

Welcome drink, spoločná večera pri okrúhlych stoloch: dvojchodové menu

s couvertom (šalát), možnosť výberu vegetariánskeho menu, ovocná voda s citrusmi, 

výber dvoch nápojov, podľa vlastného uváženia, z ponuky - minerálna voda, pivo, káva

SÁLA – TULI CINEMA (o 21:00 hod.) 

Spoločenská – oficiálna časť: uvádzanie slovenských a českých plaveckých osobností

do SIENE SLÁVY * CZECHOSLOVAKIA SWIMMING MASTERS HISTORY - IN MEMORIAM,

oceňovanie a uvádzanie slovenských a českých plaveckých osobností do GALÉRIE

OSOBNOSTÍ * CZECHOSLOVAKIA SWIMMING MASTERS HISTORY

Tanečná – neoficiálna časť: vo víre tanca a zábavy na svetové hity 70–tych, 80–tych

a 90–tych rokov, ktoré vás vrátia v čase do rokov dávno minulých... (do 02.00 hod.)

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV:            

Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne získajú medaile

Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii a disciplíne získajú medaile

Pretekári (1 muž a 1 žena) ktorí dosiahnu najhodnotnejší bodový výkon (bez rozdielu 

veku a disciplíny) získajú poháre a vecné ceny

Najstarší pretekári (1 muž a 1 žena) získajú poháre a upomienkové ceny

Víťazi (1 muž a 1 žena) v absolútnom poradí jednotlivcov (podľa masters bodovacích 

tabuliek) v určených jednotlivých disciplínach (budú upresnené podľa záujmu 

oslovených klubov) získajú poháre nesúce názov patričnej osobnosti histórie 

slovenského a českého plávania.                                                                                                         
KPMTV – SVK: 100m voľný spôsob muži, ženy -  „O pohár Prof. MUDr. Pavla Šteinera DrSc.“



Parametre - 282 izieb vo vysokom štandarde, 12 exkluzívnych strešných apartmánov 

s VIP servisom, 12 kongresových miestností s rôznou kapacitou, 600 miest v najväčšej 

kongresovej sále.

ŠPECIÁLNA PONUKA MASTERS:

Bistro x-bionic® aquatic sphere pri 25m krytom bazéne ponúka OBED - MASTERS.

Obed obsahuje polievku, hlavné jedlo a dezert. Je podávaný v extra väščej porcii, určenej 

pre športovcov.

x-bionic® wellness sphere ponúka 3-hodinový vstup iba za 20,- € (so zľavou 33 % oproti 

bežnej cene). Balíček si môžete objednať na recepcii hotela. 

Parametre - 7 rôznych druhov sáun a vírivka, turecký kúpeľ, soľná jaskyňa, masáže

a tvárové / telové procedúry.

UBYTOVANIE:

x-bionic® sphere s celkovou rozlohou viac ako
21 000 000 m  poskytuje profesionálne podmienky

pre výkon 27 olympijských športov. Súčasťou areálu

je prvotriedny X-BIONIC® HOTEL.


