
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  |  29.6. - 1. 7. 2018 | x-bionic® aquatic sphere, ŠAMORÍN

ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP
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P R O P O Z Í C I E
Medzinárodné letné plavecké preteky Masters

ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP 2018

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR:      

TERMÍN A MIESTO KONANIA:  

PRIHLÁŠKY:                                        

ODHLÁŠKY:                                         

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:             

ŠTARTOVNÉ:                                       

PREZENTÁCIA, INFO:                          

INFORMÁCIE:                                      

KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI             

(ďalej len KPMTV), SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8, SR

www.turcianskivlci.sk 

29.6. – 1. 7. 2018

x-bionic® aquatic sphere, Šamorín

záväzné 

- do 31. 5. 2018 so zvýhodneným štartovným,  

- do 15. 6. 2018, 20.00 hod. (konečné počty pretekárov

a disciplín), prihlášky jednotlivcov a štafiet zašlite 

vo formáte lenex, e-mailom na: dadakra@gmail.com, 

kópiu na: info@turcianskivlci.sk

najneskôr do 22.6.2018, 20.00 hod.

pretekári štartujú na vlastné náklady

za každý individuálny štart: 8,- €,  

štafety  -  za každý štart: 8,- € , 

do 31.5.2018 platí zvýhodnené štartovné za každý 

individuálny štart a štafety - za každý štart : 7,- €,

štartovné sa uhrádza výhradne na klubový účet KPMTV, 

najneskôr do: 26.6.2018,  banka: ČSOB a.s., číslo účtu

IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192, 

BIC: CEKOSKBX, text: štartovné - kód klubu, štát

INFOCENTRUM (lobby, pri recepcii hotela)

29. 6. 2018, v čase od 16.00 – do 22.00 hod.

1. 7. 2018, v čase od 06.00 – do 14.00 hod. 

Pri prezentácii je klub povinný predložiť kópiu dokladu 

o úhrade štartovného, na základe toho obdrží doklad

o zaplatení štartovného, štartovné nebude možné   

platiť v hotovosti.

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



TECHNICKÉ USTANOVENIA:

USTANOVENIA A PREDPISY:               

SYSTÉM PRETEKOV:                           

PROTESTY:                                         

BAZÉN:                                               

MERANIE ČASOV:                                

PODMIENKY ÚČASTI.                          

KATEGÓRIE:                                        

súťaží sa podľa platných pravidiel FINA, 

súťažného poriadku SPF a podľa tohto

rozpisu 

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

do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti, podáva

písomne vedúci družstva hlavnému rozhodcovi

s vkladom 20,- €, ktorý v prípade zamietnutia

prepadá v prospech usporiadateľa

vonkajší 50 m olympijský bazén 

s 8 pretekárskymi dráhami, v prípade 

nepriaznivého počasia sa preteky uskutočnia 

v krytom 25 m bazéne s 8 dráhami

elektronická časomiera Omega 

súťažiť môžu pretekári registrovaní v roku 2018

vo svojej národnej plaveckej federácii, štartujú

na vlastné riziko a sú zodpovední za svoj

zdravotný stav

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



PROGRAM PLAVECKÝCH DISCIPLÍN, SLÁVNOSTNÉ CEREMONIÁLY - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
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Sobota 30.6.2018 - 1. poldeň

Rozplávanie 08:00 - 08:45 hod.
Začiatok pretekov o 09:00 hod.

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov I.

4x50 m voľný spôsob muži

4x50 m voľný spôsob ženy

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov II.

100 m prsia muži

100 m prsia ženy

200m voľný spôsob muži

200m voľný spôsob ženy

12.

13.

400 m

400 m 

polohové preteky

polohové preteky

muži

ženy

50 m
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Sobota 30.6.2018 - 2. poldeň

Rozplávanie 14:00 - 14:45 hod.
Začiatok pretekov o 15:00 hod.

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov III.

50 m znak muži

50 m znak ženy

200 m motýlik muži

200 m motýlik ženy

4x50 m voľný spôsob mix

400 m polohové preteky muži

400 m polohové preteky ženy

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov IV.

50 m voľný spôsob ženy

50 m voľný spôsob muži

50 m

50 m

motýlik

motýlik

ženy

muži

20.

21.

Oficiálny ceremoniál otvorenia pretekov



200 m

200 m

prsia

prsia

ženy

muži

22.

23.

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov V.

100 m znak ženy

100 m znak muži

200 m polohové preteky ženy

200 m polohové preteky muži

24.

25.

4x50 m

4x50 m 

polohové preteky

polohové preteky

ženy

muži

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov VI.

50 m motýlik ženy

50 m motýlik muži

200 m prsia ženy

200 m prsia muži

26.

27.

800 m

800 m 

voľný spôsob

voľný spôsob

ženy

muži

100 m

100 m

50 m

50 m

200 m

200 m

voľný spôsob

voľný spôsob

prsia

prsia

znak

znak
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ženy

muži

ženy

muži

ženy

Nedeľa 1.7.2018 - 3. poldeň

Rozplávanie 08:00 - 08:45 hod.
Začiatok pretekov o 09:00 hod.

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov VII.

4x50 m polohové preteky ženy

4x50 m polohové preteky muži

800 m voľný spôsob ženy

800 m voľný spôsob muži

28.

29.

30.

31.

32.

33.
Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov VIII.

100 m voľný spôsob muži

100 m voľný spôsob ženy

34.

35.

100 m

100 m 

motýlik

motýlik

muži

ženy
Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov IX.

50 m prsia muži

50 m prsia ženy

200 m znak muži

200 m znak ženy

36.

37.

38.

4x50 m

400 m

400 m 

polohové preteky

voľný spôsob

voľný spôsob

mix

muži

ženy

Slávnostný ceremoniál - vyhlásenie výsledkov X.

100 m motýlik muži

100 m motýlik ženy

4x50 m polohové preteky mix

400 m voľný spôsob muži

400 m voľný spôsob ženy



VEČERNÁ PLAVECKÁ „ČIERNO – BIELA“ OLDIES PÁRTY:

 

30. 6. 2018 o 20.00 hod. *VSTUPENKA: 15,- € / 1 osoba

Vstupenky: objednávky mailom najneskôr do 15.6.2018, 20.00 hod.,  

uhrádzajú sa výhradne na klubový  účet KPMTV, najneskôr do: 26.6.2018,

banka: ČSOB a.s., čísIo účtu IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192, BIC: CEKOSKBX,  

text: party - kód klubu, štát, vstupenky nebude možné platiť v hotovosti

Oblečenie neformálne - vo farbách: biela a čierna

Vstupenky si vyzdvihnete pri prezentácii v INFOCENTRE

Tanečná časť: videodisco 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 01.00 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 arena

Najstarší pretekári (1 muž a 1 žena) obdržia darčeky arena

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

bodovacích tabuliek, v určených jednotlivých disciplínach (budú upresnené podľa 

záujmu oslovených klubov) získajú poháre nesúce názov patričnej osobnosti histórie 

slovenského a českého plávania, na počesť víťazov zahrá šťátna národná hymna                                                                                                        
KPMTV – SVK: 100m voľný spôsob muži, ženy -  „O pohár Prof. MUDr. Pavla Šteinera DrSc.“


