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;

PLAVECKÉ PRETEKY MASTERS
III. MEDZINÁRODNÉ LETNÉ

Vonkajší 25m plavecký bazén - 8 dráh
33m vyplávací bazén | 33m relaxačný bazén



     V registri modernej architektúry na Slovensku sú tri kúpaliská. Všetky tri sú kultúrnymi pamiatkami, 

lebo sú to významné funkcionalistické stavby. Viac svetla, vzduchu a slnka, to bolo jedno z hlavných hesiel 

modernej architektúry. A tak je logické, že do módy v tridsiatych rokoch začali prichádzať letné kúpaliská. 

A boli to pre architektov vzrušujúce výzvy. Prvé vzniklo v Piešťanoch Kúpalisko EVA (1933 – 1934), 

potom prišla na rad ZELENÁ ŽABA v Trenčianskych Tepliciach (1935 až 1936) a v tom istom čase postavili 

v Košiciach tretie, pozoruhodné a technicky unikátne kúpalisko. Navrhol ho košický rodák L. Oelschläger 

z nemecko-maďarskej rodiny (1896 – 1984) vo svojom vrcholnom tvorivom období. Za dvadsať rokov v ČSR 

vytvoril 70 projektov a v Košiciach človek naďabí na jeho domy, nech sa pohne ktorýmkoľvek smerom. 

Jeho diela sú vzorovými príkladmi toho, s akou pokorou a nenásilnou eleganciou vstupuje nová 

architektúra do historického prostredia. „Každý vstup do jeho budovy je pre jej užívateľov, ale aj 

obdivovateľov jeho diela zážitkom, pri ktorých nás ovládnu tie najslávnostnejšie pocity. A o tom by mala 

byť skutočná architektúra!“ tvrdia autori prvej významnej publikácie u nás o tomto košickom rodákovi

Adriana Priatková a Peter Pásztor. 

   

   Legendárne Kúpalisko Červená hviezda je po rozsiahlej rekonštrukcii. Investorom bolo mesto Košice 

s investíciou viac ako 4 milióny EUR. Pre športovcov plaveckých športov a verejnosť bolo neprístupné 

8 rokov, ale od leta 2016 slúži opäť svojmu účelu. Renovačné práce trvali takmer 11 mesiacov. Zrenovované 

boli pôvodné šatne, prevádzková budova, bazény pre plavcov i neplavcov a detský bazén. Navyše pribudol 

hypermoderný nerezový bazén, ktorý je možné účelovo posuvnou stenou priečne rozdeliť, zväčšiť či zmenšiť

napr. na 25m (plavecké preteky) alebo na 33m (vodnopólové zápasy). Kapacita celého areálu je 1200 osôb. 

V súčasnosti má moderné zázemie a technológiu na úpravu a ohrev vody v bazénoch. Na športové aktivity 

a relax ponúka najviac vodných plôch v Košiciach. 

   

  

Kúpalisko EVA 

Pieštany                  

AREÁL KÚPALISKA ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE
Národná kultúrna pamiatka

Kúpalisko ZELENÁ ŽABA 

Trenčianske Teplice

Kúpalisko ČERVENÁ HVIEZDA 

Košice          



 Dvoch predchádzajúcich ročníkov sa zúčastnilo takmer 500 plavcov kategórie Masters z vyše 100 klubov 

a 10 krajín Európy. Okrem množstva národných rekordov sa na týchto plaveckých pretekoch, usporiadaných

doteraz v športovom areály x-bionic sphere v Šamoríne, prekonal aj jeden EURÓPSKY a jeden SVETOVÝ 

rekord! Plavecké preteky majú každoročne za cieľ, nielen zorganizovať preteky Masters na vysokej 

medzinárodnej, športovej a spoločenskej úrovni, ale ich súčasťou je aj realizácia PROJEKTU – 

CECHOSLOVAKIA SWIMMING MASTERS HISTORY. Projekt je nevšedný svojim charakterom a zameraním. 

Ponúka možnosť vzájomného prepojenia a pomoci pri realizácii medzinárodnej propagácii histórie 

klubového plávania, predovšetkým však jej významných osobností – plavcov, trénerov a funkcionárov. 

Rok 2019 sa bude zároveň niesť v znamení osláv 100. výročia založenia ČsAPS – Československého 

amatérskeho plaveckého zväzu a v Košiciach je čo ukázať, s čím sa popýšiť. Máme preto v pláne prezentovať 

aj rôzne exhibície „starých“ pánov vo vodnom póle, synchronizované plávanie a večerné plávanie najstarších

plavcov z Košíc, či populárnych osobností zo Slovenska a zahraničia, ako aj odovzdávanie zlatých plakiet 

za zásluhy o rozvoj plaveckých športov na Slovensku.

  Prečo sme presunuli toto významné podujatie zo Šamorína do Košíc? Viedli nás k tomu viaceré skutočnosti. 

Kvalitne zrekonštruovaný areál Kúpaliska ČH Košice, ktorý spĺňa tie najvyššie medzinárodné parametre 

a to že je národnou kultúrou pamiatkou podčiarkuje celkovú myšlienku horeuvedeného projektu. Letisko, 

výborné železničné a autobusové spojenia, dostatočné ubytovacie kapacity v rôznych cenových kategóriách, 

technické zázemie … ale predovšetkým plaveckí nadšenci, odborníci a funkcionári ako Mgr. Radoslav Sabol, 

Mgr. Ivan Šulek, Juraj Skála, Zuzana Jusková, Erika Mrázová s celým Masters tímom, ktorí prisľúbili aktívne sa 

zúčastniť prípravy a realizácie, je garanciou úspešnej a vydarenej akcie. 



P R O P O Z Í C I E
III. ročník Medzinárodných letných plaveckých pretekov Masters

ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP '19

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR:      

TERMÍN A MIESTO KONANIA:  

PRIHLÁŠKY:                                        

ODHLÁŠKY:                                         

HOSPODÁRSKE PODMIENKY:             

ŠTARTOVNÉ:

KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI             

(ďalej len KPMTV), SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8

www.turcianskivlci.sk 

6. – 7. 7.2019 

AREÁL KÚPALISKA ČH KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

A. Zaslané do 31. 5.2019, 20.00 hod. | Zvýhodnené štartovné  

B. Zaslané od 31.5.2019, 20:00 do 21. 6. 2019, 20.00 hod. | Štartovné

C. Zaslané po 21.6.2019, 20.00 hod. | Zvýšené štartovné 

prihlášky jednotlivcov a štafiet zasielajte elektronicky e-mailom na 

masterscup18@gmail.com a kópiu na: info@turcianskivlci.sk 

prednostne v LENEX formáte alebo inom formáte dostupnom na 

adrese: 

akceptujeme najneskôr do 28.6.2019, 20.00 hod.

pretekári štartujú na vlastné náklady

Povinné jednorázové vstupné štartovné: 6,-€/osoba úhrada na účet 

KPMTV sa poukazuje spolu s doleuvedeným štartovným A., B., C..

Poplatok za vstup na Oficiálny ceremoniál otvorenia plaveckých 

pretekov spojený s Galaprogramom k oslave 100. výročia založenia

Československého amatérskeho plaveckého zväzu, 

dňa 6.7.2019 so začiatkom o 20.30 hod. je povinný aj v prípade, 

že sa ceremoniálu - Galaprogramu nezúčastníte.

A. Zvýhodnené štartovné - podmienka úhrady štartovného na účet 

KPMTV v lehote do 31.5.2019, za každý individuálny štart: 5,-€,

štafety - za každý štart: 5,- €.

B. Štartovné - úhrada štartovného na účet KPMTV v lehote od 1.6.2019

do 21.6.2019, za každý individuálny štart: 6,-€, 

štafety - za každý štart: 6,- €.

C. Zvýšené štartovné a štartovné v hotovosti - úhrady štartovného 

na účet KPMTV po lehote 21.6.2019 alebo v hotovosti, za každý 

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

Štartovné sa uhrádza výhradne na účet KPMTV, platí deň keď bola suma

pripísaná na účet v banke.

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

text: štartovné - kód klubu, štát

https://www.svimmsvk.sk/preteky/arena-slovakia-swimming-master-cup-0

V prípade odhlášky po úhrade štartovného sa štartovné nevracia!



UBYTOVANIE:

PREDAJ:

PREZENTÁCIA - INFOCENTRUM:                          

INFORMÁCIE:                                      

Usporiadateľ a organizátor pretekov ubytovanie pre pretekárov

nezabezpečuje. Poskytne informácie o zvýhodnenom a doporučenom

ubytovaní. 

Na pretekoch bude zabezpečený stan arena so širokým plaveckým

pretekárskym sortimentom s možnosťou priameho predaja.

Zriadené dňa 6.7.2019 v čase od 6.00 do 14.00 hod. pri vstupe 

do areálu Kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie 5, Košice

Branislav Hakel, predseda, štatutár KPMTV
info@turcianskivlci.sk, +421 915 437 184

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

USTANOVENIA A PREDPISY:               

SYSTÉM PRETEKOV:                           

PROTESTY:                                         

BAZÉN:                                               

MERANIE ČASOV:                                

PODMIENKY ÚČASTI:                          

KATEGÓRIE:                                       

súťaží sa podľa platných pravidiel MASTERS - 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 25 m plavecký bazén s 8 pretekárskymi dráhami, 

obrátky hladké

elektronická časomiera Omega 

súťažiť môžu pretekári registrovaní v roku 2019 vo svojej národnej 

plaveckej federácii, zväze, asociácii, 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
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SOBOTA 6.7.2019 - 1. poldeň

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

SOBOTA 6.7.2019 - 2. poldeň

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

Vyhlasovanie výsledkov jednotlivých disciplín programu pretekov, 

odovzdávanie medailí a cien bude organizované priebežne, 

bez prerušenia jednotlivých rozplavieb a štartov, 

na ceremoniálnom mieste tomu určenom – pred tribúnou, 

za účasti širokej verejnosti pri 33m bazéne na vyplávanie.
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NEDEĽA 7.7.2019 - 3. poldeň

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

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV – CENY:

JEDNOTLIVCI

Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii - muži, ženy a disciplíne získajú medaile

ŠTAFETY

Prvé tri štafety (každý člen štafety) v každej vekovej kategórii – muži, ženy, mix 
a disciplíne získajú medaile

ABSOLÚTNE PORADIE JEDNOTLIVCOV - OPEN

Vyhodnocované v každej plaveckej disciplíne, v kategóriách muži a ženy, podľa tabuliek 
Masters dostupných na www.swimmasters.eu

Víťazi - prví pretekári a pretekárky získajú poháre nesúce názov patričnej osobnosti histórie 
plávania – in memoriam, na počesť víťazov zahrá štátna národná hymna

Druhí pretekári a pretekárky získajú pamätné plakety s vyznačeným umiestnením

Tretí pretekári a pretekárky získajú pamätné plakety s vyznačeným umiestnením

NAJHODNOTNEJŠÍ BODOVÝ VÝKON

Prvý pretekár a pretekárka, bez rozdielu veku a disciplíny, podľa tabuliek Masters 
dostupných na www.swimmasters.eu, získajú poháre a vecné ceny arena

NAJSTARŠÍ PRETEKÁRI

Najstarší pretekár a pretekárka obdržia pamätné plakety a darčeky arena


