
Športovo-technické dokumenty na rok 2018 – Sekcia diaľkového plávania SPF Strana 13 

M-SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ + RUŽINOVSKÝ MARATÓN, 2. A 3. KOLO 

SLOVENSKÉHO POHÁRA V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ, 2. A 3. KOLO  SLOVENSKÉHO 
POHÁRA DPD NAJMLADŠÍCH JUNIOROV V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZÁTOR ................................. Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE ............ Slovenská plavecká federácia 

TERMÍN A MIESTO KONANIA ............ 30.6. – 1.7.2018, Bratislava 

TERMÍN PRIHLÁŠOK......................... najneskôr do 18.6.2018 

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

Prihlášky sa zasielajú vo formáte lenex emailom na: 

stk.spz@gmail.com, kópia na: office@swimmsvk.sk  

 Organizátor akceptuje aj prihlásenie sa na preteky SPDP ( nie pre 

M-SR) na mieste v čase prezentácie 

ODHLÁŠKY ....................................... najneskôr do 27.6.2018 do 20:00 hod. 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY ........... Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. 

Technický usporiadateľ ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje. 

ŠTARTOVNÉ  .................................... 4,- € za každý prijatý individuálny štart (žiaci, juniori), 

 ........................................................ 6,- € za každý prijatý individuálny štart (seniori), 

 ........................................................ platba štartovného na účet SPF najneskôr do 29.6.2018 

 ........................................................ číslo účtu: SK23 0200 0000 0037 6518 6453  

 ...................................................... variabilný symbol: 2018002, text: kód klubu 

 V prípade prihlášky na mieste, bude štartovné navýšené o 50%, 

platba štartovného na účet SPF najneskôr do 5 dní po skončení 

podujatia 

PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI . najneskôr do 22.6.2018 

PREZENTÁCIA .................................. 30.6.2018 a 1.7.2018, 8:30 – 9:45 hod. vo vyznačenom priestore;  

pri prezentácii je klub povinný predložiť kópiu dokladu 

o úhrade štartovného rozhodcovi ŠTK 

INFORMÁCIE  ................................... Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

USTANOVENIA A PREDPISY ............. Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku a podľa 

tohto rozpisu. 

SYSTÉM PRETEKOV ......................... Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas. 

BAZÉN.............................................. otvorená voda, okruh 1250m, 500m, 250m 

MERANIE ČASOV ............................. elektronické 

KATEGÓRIE ..................................... seniori, „S“, 20 roč. a starší, ročníky nar. 1998 a starší 

 ............................................................... seniorky, „S“, 20 roč. a staršie, ročníky nar. 1998 a staršie 

 ............................................................... starší juniori, „SJ“, 18 – 19 roční, ročníky nar. 1999 – 2000 

 ............................................................... staršie juniorky, „SJ“, 18 – 19 ročné, ročníky nar. 1999 – 2000 

                                                              .. mladší juniori, „MJ“, 16 – 17 roční, ročníky nar. 2001 – 2002 

 ............................................................... mladšie juniorky, „MJ“, 16 – 17 ročné, ročníky nar. 2001 – 2002 

                                                              .. najmladší juniori, „NJ“, 14 – 15 roční, ročníky nar. 2003 – 2004 

 ............................................................... najmladšie juniorky, „NJ“, 14 – 15 ročné, ročníky nar. 2003 – 2004 

 ............................................................... starší žiaci,  „A“, 12 - 13 roč., ročníky nar. 2005 - 2006 

                                                             staršie žiačky, „A“, 12 - 13 roč., ročníky nar. 2005 - 2006 

 mladšie žiačky, „B“, 10 - 11 roč., ročníky nar. 2007- 2008 

 ............................................................... mladší žiaci, „B“, 10  - 11 roč., ročníky nar. 2007 - 2008 

PODMIENKY ÚČASTI ........................ M-SR a SP, SP DPD NJ: štartujú pretekári ročníkov narodenia 

2008 a starší, ktorí sú registrovaní v SPF na tratiach vypísaných 

pre jednotlivé vekové kategórie. 
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 ........................................................ Ružinovský maratón a: štartujú pretekári ročníkov narodenia 

2008 a starší 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. 

LIMIT NA DOPLÁVANIE ..................... Pre 5 km: Plavec musí vplávať do posledného kola najneskôr 

v čase 1h 15 min. Všetci plavci, ktorí v stanovenom limite 

nevplávajú do posledného kola sú povinní pri cieľovej bráne 

opustiť trať a ukončiť svoj pretek. 

                                                          Pre 10 km : Plavec musí vplávať do posledného kola najneskôr 

v čase 3h 0min. Všetci plavci, ktorí v stanovenom limite 

nevplávajú do posledného kola sú povinní pri cieľovej bráne 

opustiť trať a ukončiť svoj pretek. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ............. 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. 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV .......... Víťaz každej disciplíny M-SR v každej kategórii získa titul „Majster 

SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode pre rok 2018“. Pretekári 

a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach M-SR 

a SP a SP DPD NJ a kategóriách na prvom až treťom mieste na 
základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom a 

medailu. 

 ........................................................ Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých 

disciplínach Ružinovského maratónu a kategóriách na prvom  

až treťom mieste na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, 

získajú diplom a medailu. 
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PROGRAM M-SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ + RUŽINOVSKÝ MARATÓN 

 

Sobota 30.6.2018, 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 muži, ženy M-SR, kategórie S,SJ,MJ,NJ 

11:30 – 13:00 Prezentácia plavcov na 3 a 5km  

13:00 – 13:20 Popis trate a kontrola štartových čísel  

13:30 ŠTART na 5km muži, ženy M-SR: kategórie A; RM: kat. S 

13:30 ŠTART na 3km muži, ženy M-SR: kategórie B; RM: kat. S 

13:15 – 14:45 Prezentácia na 250 a 500m  

15:00 Popis trate a kontrola štartových čísel  

15:30 ŠTART na 500m muži, ženy RM: kat. J, A+B spolu 

16:00 ŠTART na 250m muži, ženy RM: kat. A+B spolu 

17:00 Vyhlásenie výsledkov  

 

 

 

 

Nedeľa 1.7.2018, 10:00 hod. 

  8:30 -   9:15 Prezentácia plavcov na  10km  

  9:20 -   9:50 Popis trate a kontrola štartových čísel  

10:00 ŠTART na 10km muži, ženy M-SR, kategórie S,SJ,MJ 

13:00 – 13:30 Prezentácia plavcov na 1 a 5km  

13:30 – 13:45 Popis trate a kontrola štartových čísel  

14:00 ŠTART na 3km muži, ženy SPDP kategórie A,NJ 

14:00 ŠTART na 1km muži, ženy SPDP kategórie B, 

17:00 Vyhlásenie výsledkov  

 

M-SR: Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode 2018 

SPDP: Slovenský pohár v DP a  Slovenský pohár DPD najmladších juniorov v DP 

RM: Ružinovský maratón 

 

 

 

 

 

 

 

 


