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MEDZINÁRODNÉ M-SR MASTERS

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR .................................Slovenská plavecká federácia
TECHNICKÉ USPORIADANIE ............Športový klub polície Košice- plávanie, o.z
TERMÍN A MIESTO KONANIA ............30.-31.03.2019, Košice
TERMÍN PRIHLÁŠOK.........................najneskôr do 18.3.2019
PRIHLÁŠKY.......................................jednotlivcov aj štafiet posielať vo formáte lenex emailom na:
dadakra@gmail.com, kópia na: office@swimmsvk.sk
ODHLÁŠKY .......................................najneskôr do 27.3.2019 do 20:00 hod.
HOSPODÁRSKE PODMIENKY ...........pretekári štartujú na vlastné náklady
ŠTARTOVNÉ ....................................6,- € za každý prijatý individuálny štart aj štart štafety, platba
štartovného na účet SPF na základe faktúry najneskôr do
29.3.2019
PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI .najneskôr do 23.3.2019
PREZENTÁCIA ..................................30.3.2019, 12:00 – 12:30 hod. v priestoroch plavárne;
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 a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na
výsledky z rozplavieb.
BAZÉN..............................................50m, 8 dráh, obrátky hladké
MERANIE ČASOV .............................elektronická časomiera Omega
KATEGÓRIE .....................................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+
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ..........Prví traja pretekári v absolútnom poradí v jednotlivých disciplínach
(podľa masters bodovacích tabuliek) získajú medailu a diplom.
Víťaz získa titul Majster SR v plávaní masters pre rok 2019.
........................................................Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii získajú medaile a diplomy.
Víťazná štafeta získa titul Majstri SR v plávaní masters pre rok
2019.
........................................................Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne získajú
medailu. Pretekári (1 muž a 1 žena), ktorí dosiahnu najhodnotnejší
bodový výkon (bez rozdielu veku a disciplíny) získajú pohár.

Schválené Radou SPF dňa 16.01.2019, doplnené: 13.02.2019
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PROGRAM MEDZINÁRODNÝCH M-SR MASTERS
Sobota 30.3.2019 - 1.poldeň

Nedeľa 31.3.2019 - 2.poldeň

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

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

1.

50 m voľný spôsob

muži

16.

100 m voľný spôsob

muži

2.

50 m voľný spôsob

ženy

17.

100 m voľný spôsob

ženy

3.

100 m prsia

muži

18.

50 m prsia

muži

4.

100 m prsia

ženy

19.

50 m prsia

ženy

5.

50 m motýlik

muži

20.

100 m motýlik

muži

6.

50 m motýlik

ženy

21.

100 m motýlik

ženy

7.

200 m voľný spôsob

muži

22.

200 m polohové preteky

muži

8.

200 m voľný spôsob

ženy

23.

200 m polohové preteky

ženy

9.

100 m znak

muži

24.

50 m znak

muži

10.

100 m znak

ženy

25.

50 m znak

ženy

11.

800 m voľný spôsob

muži

26.

400 m voľný spôsob

muži

12.

800 m voľný spôsob

ženy

27.

400 m voľný spôsob

ženy

13.

4 x 50 m polohové preteky

muži

28.

4 x 50 m voľný spôsob

muži

14.

4 x 50 m polohové preteky

ženy

29.

4 x 50 m voľný spôsob

ženy

15.

4 x 50 m voľný spôsob

mix

30.

4 x 50 m polohové preteky

mix

Predpokladané ukončenie poldňa o 18:00 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 14:00 hod.

Schválené Radou SPF dňa 16.01.2019, doplnené: 13.02.2019

