PROGRAM

Sobota 26.6.2021, 12:00 hod.
10:30-11:15 Prezentácia plavcov na 1 km , 3 km a 7,5 km
11:20-11:50 Popis trate a kontrola štartových čísel
12:00

ŠTART na 1 km
ŠTART na 3 km

( SPDP: B | RM: M,S,SJ,MJ,NJ )
( MSR: M,NJ,A )

ŠTART na 7,5 km ( MSR: S,SJ,MJ )
13:30-14:25 Prezentácia plavcov na 250 a 500 m
14:30-14:50 Popis trate a kontrola štartových čísel
15:00

ŠTART na 250 a 500 m

cca o 16:00

Vyhlásenie výsledkov

,

Nedela 27.6.2021, 10:00 hod.
08:30-09:15 Prezentácia plavcov na 1 a 3 km
09:20-09:50 Popis trate a kontrola štartových čísel
10:00

ŠTART na 1 km

( MSR: NJ,A,B )

ŠTART na 3 km

( SPDP: NJ,A | RM: M,S )

11:10-11:50 Prezentácia plavcov na 5 a 10 km
12:00-12:20 Popis trate a kontrola štartových čísel
12:30

ŠTART na 10 km ( MSR: S,SJ )
ŠTART na 5 km

( SPDP: S,SJ,MJ,NJ )

cca 13.00

Vyhlásenie výsledkov na 1 a 3 km

cca 15:30

Vyhlásenie výsledkov na 5 a 10 km

M-SR DP: Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode sú zároveň aj SPDP
SPDP: Slovenský pohár v DP
RM: Ružinovský maratón

VYSVETLIVKY

VEKOVÉ KATEGÓRIE V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ
KÓD

POHLAVIE KATEGÓRIA

VEK

OBMEDZENIA ŠTARTOV

M

muži a ženy masters

25 roč. a starší

MSR: maximálne 3 km

S

muži a ženy senior

20 roč. a starší

25 km

SJ

muži a ženy starší junior

18-19 roční

10 km

MJ

muži a ženy mladší junior

16-17 roční

7,5 km

NJ

muži a ženy najmladší junior

14-15 roční

5 km

A

muži a ženy starší žiak

12-13 roční

maximálne 3 km

B

muži a ženy mladší žiak

10-11 roční

maximálne 1 km

[M] Masters | ročníky 1996 a starší
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2001 a starší
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2003-2002
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2005-2004
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2007-2006
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2008
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2010
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011

ZÁKLADNÉ
INFORMÁCIE
MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:

Areál zdravia Zlaté piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava
GPS: 48.186697, 17.189367

VSTUP DO AREÁLU ZLATÝCH PIESKOV: Vstup do areálu je pre účastníkov MSR DP a RPM
zdarma a pre účastníkov podujatia je k dispozícii
vlastná brána označená na mapke. Pre vstup je
potrebná akreditácia.
AKREDITÁCIA:

AKREDITAČNÉ CENTRUM:

PARKOVANIE:

Akreditácia platí iba pre jeden vstup. Pred odchodom z
areálu Zlatých Pieskov akreditáciu prosím odovzdajte.
Každý účastnik má nárok na 1 akreditáciu pre seba.

Je umiestnené pri vstupe do areálu.

V areáli nie je možné parkovať. Odporúčame
zaparkovať na parkovisku Tesco Extra (obchodné
centrum Shopping Palace).

MAPA TRATE

Vzdialenosti a kolá:

Poznámka:

1km – 1 kolo
3km – 3 kolá
5km – 5 kôl
7,5km – 7,5 kola
10km – 10 kôl

Pláva sa proti smeru hodinových ručičiek. Rohové bójky pri
preplávaní sú po ľavej strane ramena pretekára. Pre trať
10km a 7,5km bude určené miesto pre občerstvenie
pretekárov.
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