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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZÁTOR Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE Royal plavecký klub, o. z. 

TERMÍN A MIESTO KONANIA 31.7. - 1.8.2021, Bratislava - Bory Mall 

TERMÍN PRIHLÁŠOK najneskôr do 19.7.2021 

PRIHLÁŠKY miroslav.simun@gmail.com, kópia na: office@swimmsvk.sk  

ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR Miroslav Šimun 

ODHLÁŠKY najneskôr do 28.7.2021 do 20:00 hod. 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. 

Technický usporiadateľ najneskôr 30 dní pred konaním 
podujatia zverejní ponuku ubytovania a stravovania na 

www.swimmsvk.sk.  

  

ŠTARTOVNÉ  30 EUR/prijatý športovec (max. počet prihlásených 

štartov 5) 

PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI najneskôr do 25.7.2021 

PREZENTÁCIA 31.7.2021, 7:00 – 8:00 hod. v priestoroch plavárne GOLEM 

BORY MALL 

 

INFORMÁCIE  Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78 

 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

USTANOVENIA A PREDPISY Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku 

a podľa tohto rozpisu. Účastníci podujatia musia disponovať 

negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT – PCR 

testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. 

Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením 

o zaočkovaní alebo potvrdením o prekovaní ochorenia 

COVID-19, a to na základe aktuálne platnej Vyhlášky  

UVZSR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zverejnenej vo 

Vestníku vlády: https://www.minv.sk/?2021-2  

 

SYSTÉM PRETEKOV Preteky sú súťažou jednotlivcov, preteká sa na 25m bazéne s 

8 plaveckými dráhami a elektronickou časomierou. Bazén je 

postavený podľa štandardov FINA. Pláva sa priamo na 

výsledky z rozplavieb. Športovci, ktorí sa umiestnia v 

jednotlivých kategóriách a disciplínach na I. až III. Mieste, na 
základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú medailu.  

BAZÉN 25 m, 8 dráh, obrátky hladké 

MERANIE ČASOV elektronická časomiera Omega 

KATEGÓRIE OPEN muži – 15 roční a starší, ročníky 2006 a starší 

                                                          OPEN ženy – 14.ročné a staršie, ročníky 2007 a staršie 

 

mailto:miroslav.simun@gmail.com
mailto:office@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
https://www.minv.sk/?2021-2


 

 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých 

disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste na 

základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú medailu. 

Finančné ceny 6 športovcov v kat. OPEN súťažia o finančné ceny v celkovej 

výške 2 000 EUR a to za najhodnotnejšie bodové výkony v 

individuálnych disciplínach. 

 

Kategória OPEN muži Kategória OPEN ženy 

1. Miesto - 500 eur 

 

1. Miesto - 500 eur 

 

2. Miesto - 300 eur 

 

2. Miesto - 300 eur 

 

3. Miesto - 200 eur 

 

3. Miesto - 200 eur 

 

  

 Finačné ceny sú vyplácané plavcov na ich osobné účty netto. 

Zdanenie a odvody znáša SPF. 

 

 COVID opatrenie Podujatie bude usporiadané v režime hromadného súťažného 

 športového podujatia do 500 osôb v režime podľa aktuálne  

 platnej vyhlášky aktuálne platnej Vyhlášky  UVZSR, ktorou sa 

 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k   

 obmedzeniam hromadných podujatí, zverejnenej vo Vestníku 

 vlády: https://www.minv.sk/?2021-2    

Podujatie bude usporiadané bez divákov. Podujatie je 

medzinárodného charakteru, ale platí podmienka, že prihlásiť 

a zúčastniť sa môžu iba kluby, ktoré sú podľa aktuálne 

platného  uznesenia vlády Slovenskej republiky – k návrhu 
aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s 

ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu  zaradené 

do režimu “zelených krajín”: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2021/249/20210628 
 

Všetci účastníci podujatia (športovci, tréneri, rozhodcovia, 

organizátori) nad 10 rokov veku musia disponovať negatívnym 

výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu na 

ochorenie COVID - 19 nie starším ako 12 hodín. Negatívny 

výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo 
potvrdením o prekovaní ochorenia COVID-19, a to na základe 

aktuálne platnej Vyhlášky  UVZSR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

hromadných podujatí, zverejnenej vo Vestníku vlády: 

https://www.minv.sk/?2021-2.    

V prípade, že osoba sa nepreukáže potvrdením o očkovaní/o 
prekonaní ochorenia COVID -19  alebo negatívnym výsledkom 

antigénového testu/RT-PCR testu, nebude vpustená na 

hromadné podujatie a klub nemá nárok na vrátenie 

štartovného za danú osobu. 

Každý účastník podujatia, ktorý splní podmienku podujatia 
dostane akreditačnú kartu, ktorou sa je povinný legitimovať 

pri každom vstupe do priestorov prevádzky Golem club v Bory 

Mall. 
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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 

     Organizátor si v prípade zhoršenia situácie ohľadom COVID-

19      vyhradzuje právo podujatie zrušiť, bez akéhokoľvek nároku na 

     náhradu škody a kluby svojim prihlásením akceptujú a   

     preberajú riziko súvisiace s finančnými nákladmi spojenými s

     účastníckymi poplatkami, rezerváciou dopravy, ubytovania, 

     stravy a riziko iných možných nákladov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Sobota 31.7.2021 – 1. poldeň  Sobota 31.7.2021 – 2. poldeň 

Rozplávanie: 8:00 – 8:50 hod. 
Začiatok pretekov o 9:00 hod.  

Rozplávanie: 15:00 – 15:50 hod. 
Začiatok pretekov o 16:00 hod. 

1. 100m voľný spôsob ženy 5.  8. 50 m voľný spôsob muži  4. 

2. 100m voľný spôsob muži 5.  9. 50m voľný spôsob ženy  4. 

3. 200m prsia ženy 4.  10. 400m polohové preteky muži  2. 

4. 200m prsia muži 4.  11. 400m polohové preteky ženy 2. 

5. 200m znak ženy  4.   Vyhlasovanie víťazov 8.-11.  

6. 200m znak  muži  4.  12. 50 m motýlik muži  4. 

7. 800m voľný spôsob ženy  2.  13. 50m motýlik ženy  4. 

 Vyhlasovanie víťazov 1.-7.   14. 100m prsia muži  5. 

  15. 100m prsia ženy 5. 

  16. 200m voľný spôsob muži  4. 

    17. 200m voľný spôsob ženy  4. 

  Vyhlasovanie víťazov 12.-17. 

Predpokladané ukončenie poldňa o 11:30 hod.  Predpokladané ukončenie poldňa o 18:30 hod. 

Nedeľa 1.8.2021 – 3. poldeň  Nedeľa 1.8.2021 – 4. poldeň 

Rozplávanie: 8:00 – 8:50 hod. 
Začiatok pretekov o 9:00 hod.  

Rozplávanie: 15:00 – 15:50 hod. 
Začiatok pretekov o 16:00 hod. 

18. 100m znak muži 5.  25. 50 m znak ženy  4. 

19. 100m znak ženy 5.  26. 50m znak muži 4. 

20. 200m motýlik muži 4.  27. 100m motýlik ženy  5. 

21. 200m motýlik ženy 4.  28. 100m motýlik muži 5. 

22. 200m polohové preteky muži 4.   Vyhlasovanie víťazov 25.-28.  

23. 200m polohové preteky  ženy 4.  29. 400m voľný spôsob ženy 2. 

24. 1500m voľný spôsob muži 2.  30. 400m voľný spôsob muži 2. 

 Vyhlasovanie víťazov 18.-24.   31. 50m prsia ženy 4. 

    32. 50m prsia muži 4. 

    33. 100m polohový pretek ženy 5. 

    34. 100m polohový pretek muži 5. 

               Vyhlasovanie víťazov 29.-34. 

Predpokladané ukončenie poldňa o 11:30 hod.  Predpokladané ukončenie poldňa o 18:30 hod. 


