Kunovský plavecký maratón - 4. kolo SPDP (otvorená voda)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Organizátor
Technické usporiadanie

Slovenská plavecká federácia
Plavecký klub Aqua Senica

Termín a miesto konania

16.7.2022, Kunovská priehrada – otvorená voda

Termín prihlášok

najneskôr do 8.7.2022. Prihlášky sa zasielajú v elektronickom formáte
(XLS) na dadakra@gmail.com a zároveň na hofericova@swimmsvk.sk

Odhlášky

najneskôr do 13.7.2022 do 20.00 h
na dadakra@gmail.com a zároveň na hofericova@swimmsvk.sk

Hospodárske podmienky

Pretekári štartujú na vlastné náklady . Technický usporiadateľ
ubytovanie nezabezpečuje

Štartovné:

15€ / štart - pre registrovaného v SPF /obed v cene/
15€ / štart – pre registrovaného v inom plaveckom zväze
/obed v cene/
20€ / štart - pre jednorázovo registrovaného na mieste
/bez nároku na obed/
0€ / štart – reprezentanti SR v DP alebo športovci ÚTM DP
V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné
navýšené o 50 %. Úhrada štartovného bude na základe
vystavenej faktúry SPF

Prijatí pretekári

najneskôr do 15.7.2022

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Ustanovenia a predpisy

Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF,
Tohto rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie.
Na SPDP sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF,
zahraniční pretekári registrovaní v národných zväzoch, ale
vyhodnocovaní budú v kategórií „OPEN“. V prípade veľkého
počtu prihlásených pretekárov, má organizátor právo uprednostniť
pretekárov registrovaných v SPF. V súťaži KM môže plávať aj verejnosť
s jednorázovou registráciou, a to aj na mieste.

Systém pretekov

Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas.
Súťaž je zaradená do Slovenského pohára v diaľkovom
plávaní. Do bodovania sa pretekárom započíta iba 1 najlepší
výsledok pretekára, v prípade štartov vo viacerých tratiach.

Vyhodnotenie výsledkov

Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých
disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže tohto rozpisu, získajú diplom
a medailu. Zahraniční pretekári sa vyhodnocujú v kategórií OPEN.

Elektronická čipová časomiera MYLAPS

VEKOVÉ KATEGÓRIE
KÓD
M
S
SJ
MJ
NJ
A
B

POHLAVIE KATEGÓRIA
VEK
OBMEDZENIA ŠTARTOV
muži a ženy masters
25 roč. a starší MSR: maximálne 3 km
muži a ženy senior
20 roč. a starší
25 km
muži a ženy starší junior
18-19 roční
10 km
muži a ženy mladší junior
16-17 roční
7,5 km
muži a ženy najmladší junior 14-15 roční
5 km
muži a ženy starší žiak
12-13 roční
maximálne 3 km
muži a ženy mladší žiak
10-11 roční
maximálne 1 km

[M] Masters | ročníky 1997 a starší
[S] Seniori a seniorky | ročníky 2002 a starší
[SJ] Starší juniori a staršie juniorky | ročníky 2004-2003
[MJ] Mladší juniori a mladšie juniorky | ročníky 2006-2005
[NJ] Najmladší juniori a najmladšie juniorky | ročníky 2007-2008
[A13] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2009
[A12] Starší žiaci a staršie žiacky | ročník 2010
[B11] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2011
[B10] Mladší žiaci a mladšie žiacky | ročník 2012
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového rozvrhu.
Každý pretekár predloží potvrdenie o zdravotnom stave vydané lekárom.
Pretekári registrovaní na mieste, odovzdajú čestné prehlásenie o ich zdravotnom stave.

PROGRAM
Dátum: 16.07.2022
08:30-09:30 Prezentácia plavcov na 3 a 5 km
09:40-09:55 Popis trate a kontrola štartových čísel
10:00 ŠTART na 5 km SPDP: S,SJ,MJ,NJ
ŠTART na 3 km SPDP: M
13:00-14:00 Prezentácia plavcov na 1 a 3 km a 500 m
14:00-14:15 Popis trate a kontrola štartových čísel
14:20 ŠTART na 3 km SPDP: NJ, A
ŠTART na 1 km SPDP: A, B
16:00 ŠTART na 500 m KM: A+B, S+SJ+MJ+NJ+M (aj jednorázovo registrovaní)
cca 16:30 Vyhlásenie výsledkov

MAPA TRATE

Poznámka:
Pláva sa v smere hodinových ručičiek .
Rohové bójky pri preplávaní sú po pravej
strane ramena pretekára.

zázemie pre plavcov

občerstvenie
východ
plavcov

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Kunovská priehrada, GPS:48°42'27.766"N, 17°24'32.371"E
AKREDITÁCIA: Na vstup do areálu je pre účastníkov SPDP je potrebná akreditácia
AKREDITAČNÉ CENTRUM: Je umiestnené pri vstupe do samotného zázemia pretekov
PARKOVANIE: V areáli nie je možné parkovať hocikde. Odporúčame zaparkovať na organizátorom určenom
parkovisku

