
Pirana sport club Topoľčany 

 

 

 

 

Vás pozýva na 3. ročník plaveckých pretekov 

 

 

 

„O pohár primátora mesta Topoľčany“ 

 

 

 

sobota 14.10.2017 



Všeobecné ustanovenia: 
 
1. Usporiadateľ: Pirana sport club Topoľčany 
2. Dátum:           14.10.2017 
3. Miesto:           Krytá plaváreň Topoľčany 
 

4. Prihlášky: zasielajú kluby do 6.10.2017 

                 na adresu: e- mail: preteky.topolcany@gmail.com  

 kópia: vzeleznik@centrum.sk 

 v programe LENEX - súbor pre prihlášky nájdete na stránke 

                                           www.swimmsvk.sk  
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zaradiť prednostne svojich a zahraničných 
pretekárov z klubov, s ktorými má recipročný vzťah. 
 
5. Štartovné:     3,00€ / 1štart – pretekári SR 

 
6. Ubytovanie a strava : Usporiadateľ  zabezpečuje ubytovanie a stravu na 

základe záväznej objednávky 
 

7. Informácie:  Vladimír Železník / e-mail – vzeleznik@centrum.sk 
                    mob: 0905 469 434 
                    Peter Kupec / e-mail – peterkupec@post.sk 
                    mob: 0908 130 147  

Odhlášky z pretekov ako aj zo stravy a ubytovania žiadame nahlásiť do 12.10. 2016 
do 12,00 hod. Po tomto termíne odhlásenie neakceptujeme. 
 
 

Technické ustanovenia: 
 
1. Preteká sa podľa platných pravidiel plávania, súťažného poriadku a rozpisu. 
V prípade veľkého počtu prihlásených plavcov si usporiadateľ vyhradzuje právo 
obmedziť počet štartov. 
2. Štartujú plavci ročník 2008 a starší v týchto kategóriách : 
           muži, ženy   kat  OPEN   

 muži, ženy   kat  D roč. 2002 a starší 
           žiaci, žiačky kat. A roč. 2003 - 2004 
           žiaci, žiačky kat. B roč.2005 -  2006 
           žiaci, žiačky kat, C roč.2007 – 2008 
3. Bazén: 25 m krytý bazén - 6 dráh, obrátky hladké. Elektronická časomiera 
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4. Systém pretekov: preteky sú súťažou jednotlivcov, všetky disciplíny sa plávajú 

v rozplavbách priamo na čas, bez finále. 
 

5. Protesty : Môže podať každý vedúci družstva hl. rozhodcovi najneskôr do 30 min. 
po skončení disciplíny spolu s vkladom 20,00 €. V prípade zamietnutia protestu 
vklad prepadá v prospech usporiadateľa 

 
6. Štartujú: pozvaní a registrovaní pretekári v Slovenskej plaveckej federácii a 

zahraničných federáciách, ktorí boli prijatí na základe prihláseného času.  
 
 

Sobota 14.10.2017 (1.poldeň)                               Sobota 14.10.2017 (2.poldeň) 

Rozplávanie: 8,00 – 8,50 hod.                                            Rozplávanie: 14,00 – 14,50 hod. 
Otvárací ceremoniál: 9,00 hod.                                          Začiatok pretekov: 15,00 hod. 
 

1. 50m motýlik muži (C,B,A,D)                                      13. 50m znak ženy          (C,B,A,D) 
2. 50m motýlik ženy  (C,B,A,D)                                      14. 50m znak muži          (C,B,A,D) 
3. 50m prsia muži       (C,B,A,D)                                     15. 50m kraul ženy         (C, B,A,D) 
4. 50m prsia ženy       (C,B,A,D)                                     16. 50m kraul muži         (C,B,A,D) 
5. 100m znak muži     (C,B,A,D)                                     17.  100m motýlik ženy  (C,B,A,D) 
6. 100m znak ženy     (C,B,A,D)                                     18.  100m motýlik muži  (C,B,A,D) 
7. 100m voľný spôsob muži(C,B,A,D)                          19.  100m prsia ženy       (C,B,A,D) 
8. 100m voľný spôsob ženy (C,B,A,D)                         20.  100m prsia muži       (C,B,A,D) 
9. 200m prsia muži     (OPEN) – hl. preteky                21.  200m polohové preteky ženy  (OPEN) 
10. 200m prsia ženy    (OPEN) – hl. preteky                 22.  200m polohové preteky muži  (OPEN) 
11. 400m polohové preteky muži (B,A,D)                     23.   400m voľný spôsob ženy (B,A,D) 
12. 400m polohové preteky ženy  (B,A,D)                     24.  400m voľný spôsob muži (B,A,D) 

 
Ceny: 

1. Prví traja pretekári získajú medailu.(kat. C,B,A,D) 
2. Prví traja pretekári v hlavnej disciplíne získajú finančnú prémiu 50-40-30€. 

(kat.OPEN) 
3. Pohár primátora získava družstvo zložené – (1 muž + 1 žena = najlepší  

bodový výkon) kat.OPEN,  zároveň získavajú finančnú prémiu 100€. 
4. Najlepší traja muži a ženy s najlepším bodovým výkonom získajú finančnú 

prémiu 80 – 60 – 40 €. 
5. Najlepší traja juniori a juniorky s najlepším bodovým výkonom získajú finančnú 

prémiu 50 – 40 – 30 €. 
 
 

 


