
Plavecký klub Nové Zámky 

Vás pozýva na plavecké preteky 
 

 „Veľká cena mesta Nové Zámky“ – 29.ročník 
 

Všeobecné ustanovenia 

Názov súťaže : „Veľká cena mesta Nové Zámky“  

Usporiadateľ : PLAVECKÝ KLUB Nové Zámky, Mesto Nové Zámky  

  a Novovital Nové Zámky 

Dátum a miesto : 19. 3. 2022, Relax komplex Nové Zámky  

Prihlášky : elektronicky na preteky@pknz.sk    

    vo formáte LENEX súbor 

LENEX súbor nájdete na stránke:  www.swimmsvk.sk,  

      www.swimrankings.net  

  Prihlášky zasielať do 7.3.2022 ! 

Spracovanie : Súťažiaci budú prijatí podľa výkonnosti. Usporiadateľ 

štart. listiny  si vyhradzuje právo zaradiť do súťaže domácich 

pretekárov aj mladšej kategórie ako sú v propozíciách. Usporiadateľ pri veľkom počte 

záujemcov bude musieť upraviť počet štartujúcich. Informácie o prijatých pretekároch 

budú najneskôr do 13.3.2022  na  www.swimmsvk.sk, www.swimrankings.net 

Štartujú : LEN  REGISTROVANÍ  PRETEKÁRI  A  PRETEKÁRKY 

Kategórie : C rok narodenia 2012 žiaci  žiačky     2013 

  B rok narodenia 2010 a 2011 žiaci,  žiačky 2011 - 2012 

  A rok narodenia 2008 a 2009 žiaci,   žiačky 2009 - 2010 

  J rok narodenia 2005 - 2007 juniori,  juniorky 2007 – 2008  

  S  muži 2005 - 2012  disciplína 15.  

  

Hospodárske podmienky 

Prihlásené kluby štartujú na vlastné náklady. Štartovné za každý prijatý štart 4,50 €. Úhrada 

štartovného na účet PKNZ, na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude vystavená po odhláškach. Každý 

účastník (klub, oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného pri prezentácii. Odhlášky zo 

štartu do 16.3.2022 (streda)  do 18,00 hod.    

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

Stravovanie organizátor nezabezpečuje! Nižšie uvádzame stravovacie zariadenia v blízkosti plavárne.  

Informácie o súťaži 

všeobecné Judita Tóthová tel. 0904 647 189, e-mail: juditat37@gmail.com 

 Mgr. Štefan Peťkovský tel.0905 594 704 

 

aktuality a výsledky www.swimmsvk.sk, www.swimrankings.net 

Technické ustanovenia :  

Systém pretekov : Preteky sú súťažou jednotlivcov, bez finále.   

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

a ustanovení  tohto rozpisu.  

Disciplína č. 15 Memoriál MUDr. Rudolfa Vargu sa pláva bez rozdielu veku 

(2005 - 2012). Disciplíny 400 vsp (28. a 29.) sa plávu bez rozdielu veku. 

 

Prezentácia : 19. 3. 2022 od 7,15 h do 7,45 h vo vyhradenom priestore plavárne 
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Bazén : krytý 25m, 6 dráh, hladké obrátky, elektronická časomiera OMEGA 

Vstup na bazén : povolený len pre pretekárov, trénerov a vedúcich družstiev 

 10 pretekárov 1 tréner. Za každých začatých 10 pretekárov + 1 tréner 

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

Vyhodnotenie : Vyhodnotení budú prví traja pretekári v disciplíne, ktorí obdržia  medailu: 

v kategórii „J“ juniori /juniorky po kategórii bez rozdielu veku,  „A“ žiaci /žiačky  bez rozdielu veku;  

v kategórii B disciplíny 200 m bez rozdielu veku a disciplíny 50 m a 100 m po ročníkoch, kat. „C“ žiaci r. 

2012 a žiačky r. 2013.  

V disciplíne č. 15 (2005 – 2012 bez rozdielu veku) víťaz získa pohár a finančnú odmenu 30,00 €, 

2.miesto 20,00 € a 3.miesto 10,00 €.  V disciplínach 400 vsp budú vyhodnotení prví traja pretekári muži, 

ženy. 

Vyhlásenie víťazov prebehne priebežne počas poldní a počas popoludňajšieho rozplávania. 

 

Opatrenia organizátora v súvislosti s pandémiou korona vírusu COVID-19. 

 

 

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 zdržiavať sa v spoločných priestoroch plavárne (vestibul, chodby, 

balkón, priestor okolo bazénu, WC, šatne a pod.). 

 

Časový harmonogram sútaže: 

1.poldeň  : sobota 19.3.2022 2.poldeň  : sobota 19.3.2022 

Rozplávanie : muži 8,00 – 8,25 hod   

                         ženy 8,25 – 8,50 hod 

Rozplávanie : muži 15,00 – 15,25 hod     

                         ženy 15,25 – 15,50 hod 

Slávnostné otvorenie pretekov :  9,00 hod Začiatok 2.poldňa :  16,00 hod. 

Začiatok pretekov :  9,15 hod.  

# Disciplína Kategória # Disciplína Kategória 

01 100m  voľný spôsob muži C,B,A,J  15 50m voľný spôsob muži „S“ 

02 100m  voľný spôsob Ženy C B,A,J     Memoriál MUDr. Rudolfa Vargu 

03 25m  
vsp – vložený len 

domáci pretekári 
žiaci 16 50m  voľný spôsob ženy C B,A,J 

04 25m  
vsp – vložený len 

domáce pretekárky 
žiačky 17 200m  znak muži B,A,J 

05 200m  prsia muži B,A,J 18 200m  znak ženy B,A,J 

06 200m  prsia  ženy B,A,J 19 100m motýlik muži A,J 

07 50m  motýlik muži B,A,J 20 100m motýlik ženy A,J 

08 50m  motýlik ženy B,A,J 21 50m  prsia muži C,B,A,J 

09 25m  
znak – vložený len 

domáci pretekári 
žiaci 22 50m  prsia ženy C,B,A,J 

10 25m  
znak – vložený len 

domáce pretekárky 
žiačky 23 100m znak muži C,B,A,J 

11 50m  znak muži C,B,A,J 24 100m  znak ženy C,B,A,J 

12 50m  znak ženy C,B,A,J 25 100m  prsia muži C,B,A,J 

13 200m polohové preteky muži B,A,J 26 100m prsia ženy C,B,A,J 

14 200m polohové preteky ženy B,A,J 27 200m vsp  muži B 

    28 200m vsp ženy B 

    29 400m vsp  muži A,J 

    30 400m vsp ženy A,J 

Predpokladané ukončenie poldňa 13,30 h Predpokladané ukončenie poldňa 20,00 h 

 
 
 

 

!!! PROSÍME VŠETKÝCH TRÉNEROV A VEDÚCICH DRUŽSTIEV, 

ABY DOHLIADLI NA DODRŽIAVANIE ROZPISU ROZPLÁVB, 

AKO AJ NA BEZPEČNOSŤ A PORIADOK NA BAZÉNE !!! 



Do pozornosti dávame stravovacie zariadenia v blízkosti plavárne: 

 

 

Hotel Stardust, 0948 077 684 

Komárňanská 3, 940 01 Nové Zámky 

https://www.hotelstardust.sk/sk/kontakt 

 

COUNTRY 0940 052 775 

M.R.Štefánika 4 

 

Reštaurácia Tri groše, kontakt Tomáš Takáč 0905 958 626 

Bernolákovo Námestie 21, Nové Zámky 

http://www.trigrosenz.weblahko.sk/Kontakt.html 

 

 

Reštaurácia Zlatý lev, tel. 0903 462 909,  0908 484 222 

M.Oláha 10, Nové Zámky 

 

 

Dr. Pizza Nové Zámky – len donáška, alebo osobný odber 

Tel. 0948 420 120 

Ernestova bašta 223/10A, Nové Zámky 

 

Pizzeria Pub Ajax – tel. 0905 887 886 

Michalská bašta 9381, Nové Zámky 

 

Zoom bistro – tradičná talianska kuchyňa  

Tel. 0907 839 577 

M.R.Štefánika 2329/56, Nové Zámky 

zoombistrobar@gmail.com  

 

Na plavárni bude otvorený bufet – Imyburgers – forma rýchleho občerstvenia  
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