SLOVENSKÝ POHÁR ŽIAKOV BAO, 1.KOLO

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR .................................Slovenská plavecká federácia
TECHNICKÉ USPORIADANIE ............PK ORCA Bratislava
TERMÍN A MIESTO KONANIA ............28.-29.1.2017, Bratislava
TERMÍN PRIHLÁŠOK.........................najneskôr do 17.1.2017
PRIHLÁŠKY.......................................Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF.
Prihlášky sa zasielajú vo formáte lenex emailom na:
iveta.markova@stuba.sk,
kópia na: orcabratislava@orcabratislava.sk
OBMEDZENIE POČTU ŠTARTOV.......kat. C – 2 štarty/poldeň, kat. B – 3 štarty/poldeň
ODHLÁŠKY .......................................najneskôr do 25.1.2017 do 20:00 hod.
HOSPODÁRSKE PODMIENKY ...........Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady.
Technický usporiadateľ najneskôr 60 dní pred konaním podujatia
zverejní ponuku ubytovania a stravovania na www.swimmsvk.sk.
Technický usporiadateľ zabezpečí ubytovanie a stravovanie
plaveckým oddielom / klubom, ktoré zašlú presné počty
na osobitnej objednávke do 17.1.2017 na jeho adresu.
........................................................Odhlášky z ubytovania a stravovania do 26.1.2017 do 10:00 hod.
(po tomto termíne plavecké oddiely / kluby zaplatia objednané
služby v plnom rozsahu).
ŠTARTOVNÉ ....................................3,- € za každý prijatý individuálny štart, platba štartovného na
účet SPF najneskôr do 27.1.2017
........................................................číslo účtu: SK33 0200 0000 0030 7427 5158, BIC: SUBASKBX
...................................................... variabilný symbol: 201711, text: kód klubu
PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI .najneskôr do 20.1.2017
PREZENTÁCIA ..................................28.1.2017, 12:00 – 13:00 hod. v priestoroch plavárne;
pri prezentácii je klub povinný predložiť kópiu dokladu
o úhrade štartovného rozhodcovi ŠTK
INFORMÁCIE ...................................
TECHNICKÉ USTANOVENIA
USTANOVENIA A PREDPISY .............Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku a podľa
tohto rozpisu.
SYSTÉM PRETEKOV .........................Preteky sú súťažou jednotlivcov a družstiev. Súťaž sa pláva priamo
na výsledky z rozplavieb.
BAZÉN..............................................50 m, 8 dráh, obrátky hladké
MERANIE ČASOV .............................elektronická časomiera Omega
KATEGÓRIE .....................................B – mladší žiaci a žiačky: ročníky narodenia 2005 – 2006
........................................................C – najmladší žiaci a žiačky: ročníky narodenia 2007 – 2008
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ..........Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých
disciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste na základe
systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú medailu.
........................................................Vyhlasovanie
víťazov
sa
bude
uskutočňovať
priebežne
v každom súťažnom poldni.

PROGRAM SLOVENSKÉHO POHÁRA ŽIAKOV BAO, 1.kolo
Sobota, 28.1.2017 – 1. poldeň

Nedeľa, 29.1.2017 – 2. poldeň

začiatok pretekov o 13:45 hod.

začiatok pretekov o 9:00 hod.

rozplávanie 13:00 – 13:40 hod.

1.

200m voľný spôsob žiačky

3.

50m voľný spôsob žiačky

2.
4.

50m voľný spôsob žiaci

100m prsia žiačky

7.

200m motýlik žiačky

8.
9.

10.

100m prsia žiaci

C

C

50m motýlik žiaci

13.

400m voľný spôsob žiačky

100m znak žiaci

400m voľný spôsob žiaci

15.

200m polohové preteky žiaci

17.

100m voľný spôsob žiaci

16.

18.

200m polohové preteky žiačky
100m voľný spôsob žiačky

B, C

19.

B

21.

200m prsia žiaci

C

23.

100m motýlik žiaci

B, C

25.

B, C
B

50m motýlik žiačky

100m znak žiačky

14.

B

200m motýlik žiaci

11.
12.

B

200m voľný spôsob žiaci

5.
6.

rozplávanie 8:15 – 8:55 hod.

C

20.

22.
24.

B, C

26.

B

28.

Predpokladané ukončenie poldňa o 18:45 hod.

B

27.

50m prsia žiaci

50m prsia žiačky

200m prsia žiačky

100m motýlik žiačky
50m znak žiaci

50m znak žiačky

200m znak žiaci

200m znak žiačky

C
C

B, C

B, C
C

C

B

B

B, C

B, C
C

C

B
B

Predpokladané ukončenie poldňa o 13:30 hod.

