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Schválené Radou SPF dňa 14.01.2022 (26.01.2022, 11.02.2022) 

SPF SLOVENSKÝ POHÁR DRUŽSTIEV A JEDNOTLIVCOV V PLÁVANÍ 2022 
 

 

 

 

Podujatie zaradené do SPF Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov v plávaní 2022: 

Dátum Názov podujatia Bazén Miesto 
05. – 06.03.2022 Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov v plávaní 50m/10 Šamorín 

 

Systém súťaže: SPF Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov v plávaní je jedno-kolovou súťažou 
klubov/oddielov plávania a súťažou jednotlivcov vekových kategórií mladších 
juniorov, starších juniorov a seniorov, ktorí sú registrovaní v SPF. 

Hosťovanie pretekárov v Slovenskom pohári družstiev 2022 nie je povolené. 

Hodnotenie súťaže družstiev: 

 V každej individuálnej disciplíne rozpisu súťaže bodujú za klub/oddiel 1 pretekár a 
1 pretekárka s najvyšším bodovým výkonom v tejto individuálnej disciplíne (podľa 
bodovania FINA 2021), ktorí sú registrovaní v SPF.  

 Poradie klubov/oddielov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých 
najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu. 

Vyhodnotenie výsledkov SPF Slovenského pohára družstiev v plávaní 2022 sa 
uskutoční priamo na konci podujatia a finančná cena bude odovzdaná na 
Majstrovstvách SR Open a juniorov 2022. 

Ceny: Oddiel/klub na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí získa pohár a bude mu 
vyplatená odmena vo výške: 

1.miesto: 5 000,- € 

2.miesto: 4 000,- € 

3.miesto: 3 000,- € 

4.miesto: 2 000,- € 

5.miesto: 1 000,- € 

Hodnotenie súťaže jednotlivcov: 

 Každému jednotlivcovi sa započítava súčet dvoch jeho bodovo najlepších výkonov, 
z ktorejkoľvek individuálnej disciplíne (podľa bodovania FINA 2021). Do súťaže sa 
nezapočítavajú medzičasy. 

 Poradie jednotlivcov v jednotlivých kategóriách bude vyhodnotené na základe 
bodových výkonov jednotlivcov podľa systému uvedenému vyššie. 

Vyhodnotenie výsledkov SPF Slovenského pohára jednotlivcov v plávaní 2022 sa 
uskutoční priamo na konci podujatia a finančná cena bude odovzdaná na 
Majstrovstvách SR Open a juniorov 2022. 

Ceny: Jednotlivci v každej kategórií zvlášť pre mužov a ženy na 1. až 3. mieste v celkovom 
poradí získajú pohár a bude im vyplatená odmena vo výške:  

 
seniori 

starší 
juniori 

mladší 
juniori 

seniorky 
staršie 

juniorky 
mladšie 
juniorky 

1.miesto 1 500,- € 1 000,- € 500,- € 1 500,- € 1 000,- € 500,- € 

2.miesto 1 000,- € 500,- € 300,- € 1 000,- € 500,- € 300,- € 

3.miesto 500,- € 250,- € 150,- € 500,- € 250,- € 150,- € 

 

Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania. 

Odvody sú na ťarchu Slovenskej plaveckej federácie. 


