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Na základe uznesenia Rady SPF č. SPF/2017/R/U52/P zo dňa 03.07.2017
si bol/a nominovaný/á na reprezentačnú akciu

Majstrovstvá sveta v diaľkovom plávaní
Informácie o súťaži:
Miesto konania

Balatonfüred/HUN

Trvanie akcie / Súťažné dni

13.07.-21.07.2017 / 15.07.-20.07.2017

Ubytovanie

13.07.-21.07.2017 / Hotel Annabella Beach Resort, Deák Ferenc i. 25, Balatonfüred,
Maďarsko

Stravovanie

Raňajky a večera zabezpečené na hoteli

Zraz účastníkov

13.07.2017 o 13:00 / Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Doprava na zraz

Na vlastné náklady

Ubytovanie pred zrazom

-

Realizačný tím:
Vedúci akcie

Marian Pavuk, víceprezident SPF pre diaľkové plávaní

Tréner

Miroslav Nowak

Masér

-

Pretekári:
1.
2.

Karolína Balážiková
Peter Gutyan

ORCAB
AQSLE

3.

Marek Pavuk

AQSLE

Povinnosť reprezentanta SR:
Je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentačného družstva, ktoré boli určené na povinnú účasť a na ktoré bol pozvaný
a nominovaný. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol,
dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou. V
prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje priložiť lekárske potvrdenie. V prípade dlhodobého študijného alebo pracovného
pobytu v zahraničí sa akceptuje jedno písomné ospravedlnenie s vymedzením obdobia pobytu v zahraničí a na Slovensku, resp.
obdobia, kedy bude mať možnosť zúčastňovať sa podujatí reprezentačného družstva. V prípade, ak reprezentant svoju neúčasť
neospravedlní včas a objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené uhradiť náklady (nahradiť škody) s tým spojené, a to vždy na
základe rozhodnutia Rady SPF.
Je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami klubu, ku ktorému má príslušnosť (materský klub).

Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
tel.: +421 238 105 478
IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199
sekretariat@swimmsvk.sk, www.swimmsvk.sk

Ospravedlnenie:
V prípade že sa nemôžeš z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie zúčastniť, oznám ihneď túto skutočnosť e-mailom na adresu:
reprezentacia@swimmsvk.sk a sport@swimmsvk.sk.
Rozhodnutie Rady SPF podľa plánu práce na RTC:
Úhrada akcie

Reprezentanti majú akciu plne hradenú z rozpočtu SPF

Vybavenie účastníkov:
Všetci pretekári aj tréneri sú povinní na akcii používať oblečenie a plavky Speedo.

Miroslav Nowak
Športový riaditeľ
Slovenská plavecká federácia
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