
Plavecký klub Nové Zámky Vás pozýva na 
 

26.ročník  o „Pohár DELFÍNA“ 

 

Všeobecné ustanovenia 

Názov súťaţe : „O Pohár Delfína“  

Usporiadateľ : PLAVECKÝ KLUB Nové Zámky a 

    Novovital Nové Zámky  

Dátum a miesto : 16.10.2021, Relax komplex Nové Zámky  

Prihlášky : elektronicky na preteky@pknz.sk vo formáte 

     Lenex 

    Prihlášky zasielať do 7.10.2021 ! 

Spracovanie :  

štart. listiny  Súťažiaci budú prijatí podľa výkonnosti. Usporiadateľ 

si vyhradzuje právo prednostne zaradiť do súťaže domácich pretekárov (aj inej vekovej kategórie). Pri 

veľkom počte záujemcov bude musieť usporiadateľ upraviť počet štartujúcich. Informácie o prijatých 

pretekároch budú najneskôr 12.10.2021 na www.swimmsvk.sk, www.swimrankings.net  

Štartujú : LEN  REGISTROVANÍ  PRETEKÁRI  A  PRETEKÁRKY 

Kategórie : A rok narodenia 2007 a 2008 žiaci,   žiačky 2008 - 2009 

    B rok narodenia 2009 a 2010 žiaci,  žiačky 2010 - 2011 

    C rok narodenia 2011 a 2012 žiaci,  žiačky 2012 

     

Hospodárske podmienky 

Prihlásené kluby štartujú na vlastné náklady. Štartovné 4,50 € za kaţdý prijatý štart v hotovosti pri 

prezentácii.  

Odhlášky zo štartu do 14.10.2021 (štvrtok)  do 10,00 hod elektronicky na preteky@pknz.sk   

 !!!!! ODHLÁŠKY PO TOMTO TERMÍNE USPORIADATEĽ NEBUDE AKCEPTOVAŤ !!!!!    

Stravovanie a ubytovanie organizátor nezabezpečuje! 

Informácie o súťaţi 

všeobecné Judita Tóthová tel.: 0904647189, e-mail:  juditat37@gmail.com 

  

 

Technické ustanovenia :  

Systém pretekov : Preteky sú súťažou jednotlivcov. Pláva sa priamo na čas, bez finále. 

Predpisy súťaţe : Preteká sa podľa platných „Pravidiel a súťažného poriadku plávania SPF“ a ustanovení  

tohto rozpisu.  

Prezentácia : 16.10.2021 od 7,00 h do 7,45 h vo vyhradenom priestore plavárne 

Bazén : krytý 25m, 6 dráh, hladké obrátky, elektronická časomiera OMEGA 

Vstup na bazén : povolený len pre pretekárov, trénerov (upresnenie uvedené niţšie v Opatreniach)  

Vyhodnotenie : v disciplínach 100 a 50 m tratí  budú vyhodnotení  prví traja pretekári v kategóriách  B 

a C  po ročníkoch, kategória „A“ bez rozdielu veku. Disciplíny na 200 m trati sa 

vyhodnocujú po kategóriách.  

  Umiestnení na prvých troch miestach získajú  medailu. 
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Opatrenia organizátora v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19. 

 

Podujatie bude usporiadané podľa aktuálneho COVID automatu vydaného pre hromadné podujatia. 

V stupni monitoring (zelená farba) sa podujatie uskutoční a bude usporiadané v režime OTP (očkovaní, 

testovaní, prekonaní) a v stupni ostražitosti (oranžová farba) pravdepodobne tiež, ale forma a počet 

účastníkov bude podľa stanoviska regionálneho hygienika RUVZ NZ. 

V 1.stupni ohrozenia (červená farba) sa podujatie uskutoční len pre pozvané kluby a bude usporiadané 

v režime „kompletne zaočkovaní“.  

V 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová a čierna farba) sa podujatie neuskutoční. 

 

Stupeň monitoring a stupeň ostražitosti - všetci účastníci podujatia v režime OTP 

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime 

OTP“) sa považuje: 

a) Osoba plne očkovaná 

b) Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie 

starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu 

v prípade antigénového testu, alebo 

c) Osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

 

1.stupeň ohrozenia - všetci účastníci podujatia v režime kompletne zaočkovaní: 

Za plne očkovanú osobu sa považuje: 

a) Osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, 

b) Osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou, 

c) Osoba do 12 rokov veku. 

 

Pred vstupom vedúci družstva odovzdá vyplnené tlačivo (zoznam účastníkov) aj 

s príslušnými dokladmi o OTP. 
 

Plavci sú POVINNÍ si prekryť dýchacie cesty v spoločných priestoroch (vstup na plaváreň, chodby, 

WC, šatne a pod.), v priestoroch u pomocného štartéra, počas vyhlasovania výsledkov (odovzdávanie 

medailí) a počas slávnostného nástupu plavcov. Taktiež podávanie rúk počas vyhlasovania výsledkov 

(odovzdávanie medailí) bude zakázané. 

Rozhodcovia sú taktiež POVINNÍ si prekryť dýchacie cesty v spoločných priestoroch (vstup  

na plaváreň, chodby, WC, šatne a pod.) a na spoločných stretnutiach (rozhodcovské porady),  

v priestoroch štartu jednotlivých disciplín sa prekrytie dýchacích ciest odporúča.  

Menný zoznam účastníkov zabezpečí športový administrátor na základe prijatých prihlášok. Nakoľko  

na týchto zoznamoch budú figurovať len pretekári, tréneri sa dopíšu zvlášť.  

 

Každý klub je počas podujatia povinný akceptovať kľúč najvyššieho možného počtu prítomných trénerov: 

Počet súťažiacich športovcov za klub - do 10 = 1 tréner  

Počet súťažiacich športovcov za klub - do 20 = 2 tréneri  

Počet súťažiacich športovcov za klub - do 30 = 3 tréneri 

 

Obdobne, za každých ďalších 10 športovcov, bude počet trénerov navýšený o 1  

Podujatie bude usporiadané v režime, v tom čase platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR 

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch pre hromadné podujatia súťažnej 

športovej povahy. 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 

svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. V prípade zistenia pozitívneho testu, je 



povinný každý člen SPF nahlásiť správu na sekretariát SPF, aby sa vedeli vykonať ďalšie opatrenia 

súvisiace so zastavením šírenia vírusu (prevádzka bazénov, informovať kluby, v ktorých športovci mohli 

prísť do styku s nakazeným a pod.). Pozitívne testovaný športovec je povinný nahlásiť svoj stav 

materskému klubu a do školského zariadenia, ktoré navštevuje. 

Organizátor si v prípade zhoršenia situácie ohľadom COVID-19 vyhradzuje právo podujatie zrušiť alebo 

obmedziť počet štartujúcich pretekárov a klubov, pričom kluby svojim prihlásením akceptujú a preberajú 

na seba riziko súvisiace s finančnými nákladmi spojenými s rezerváciou dopravy, ubytovania, stravy a 

iných možných nákladov. 

Kluby si zabezpečia pre svojich pretekárov vlastný pitný režim, nakoľko na bazéne budú fontánky s pitnou 

vodou odstavené a na sociálnych zariadeniach je k dispozícii iba úžitková voda. 

Rodičom a divákom sa zakazuje zdrţiavať sa v spoločných priestoroch plavárne (priestor pred 

vchodom do budovy plavárne, vestibul, chodby, balkón, priestor okolo bazénu, WC, šatne a pod.). 

 Protesty : Podľa „Pravidiel a súťažného poriadku plávania“ s vkladom 20,00 €. 

Časový harmonogram súťaže:  

1.poldeň  : sobota 16.10.2021 2.poldeň  : sobota 16.10.2021 

Rozplávanie : muţi 8,00 – 8,25 hod   

                         ţeny 8,25 – 8,50 hod 

Rozplávanie : muţi 14,30 – 14,55 hod     

                         ţeny 14,55 – 15,20 hod 

Slávnostné otvorenie pretekov :  9,00 hod Začiatok 2.poldňa :  15,30 hod. 

Začiatok pretekov :  9,15 hod.  

# Disciplína Kategória # Disciplína Kategória 

01 100m  voľný spôsob žiaci A,B,C 13 50m prsia žiaci A,B,C 

02 100m  voľný spôsob žiačky A,B,C 14     50m prsia žiačky A,B,C 

03 200m  prsia žiaci A,B,C 15 200m  znak žiaci A,B,C 

04 200m  prsia  žiačky A,B,C 16 200m  znak žiačky A,B,C 

05 50m  motýlik žiaci A,B,C 17 50m  voľný spôsob  žiaci A,B,C 

06 50m  motýlik žiačky A,B,C 18 50m  voľný spôsob  žiačky A,B,C 

07 200m  voľný spôsob žiaci A,B,C 19 100m prsia žiaci A,B,C 

08 200m  voľný spôsob žiačky A,B,C 20 100m  prsia žiačky A,B,C 

09 50m  znak žiaci A,B,C 21 100m  znak žiaci A,B,C 

10 50m  znak žiačky A,B,C 22 100m znak žiačky A,B,C 

11 100m motýlik žiaci A 23 100m polohové preteky žiaci A,B,C 

12 100m motýlik žiačky A 24 100m polohové preteky žiačky A,B,C 

Predpokladané ukončenie poldňa 13,00 h Predpokladané ukončenie poldňa 19,30 h 

 
 

!!! PROSÍME VŠETKÝCH TRÉNEROV,  

ABY DOHLIADLI NA DODRŢIAVANIE ROZPISU ROZPLÁVB, 

AKO AJ NA BEZPEČNOSŤ, OPATRENIA A PORIADOK NA BAZÉNE !!! 

   


