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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

ORGANIZÁTOR  

Krajské plavecké združenie Banská Bystrica 

 

DÁTUMY A MIESTA KONANIA  

1. kolo – 26.03.2022, Brezno, 25m baze n/5 dra h 

Technický usporiadateľ: S portový  klub pla vania Brezno 

2. kolo – 23.04.2022, Rimavska  Sobota, 25m baze n/6 dra h 

Technický usporiadateľ: Plavecký  klub Rimavska  Sobota 

3. kolo – 14.05.2022, Banska  Býstrica, 25m baze n/6 dra h 

Technický usporiadateľ: S portový  klub Trian UMB Banska  Býstrica a UMB Banska  Býstrica 

4. kolo – 15.10.2022, Banska  S tiavnica, 25m baze n/5 dra h 

Technický usporiadateľ: Plavecký  klub Banska  S tiavnica 

5. kolo – 26.11.2022, Ž iar nad Hronom, 25m baze n/6 dra h                                                                                                                                                                

Technický usporiadateľ: MS K Delfí n Ž iar nad Hronom 

 

ČASOVÝ ROZPIS prezenta cia:  07:45 – 08:00 hod. 

(platí pre každé kolo pretekov) rozpla vanie:  08:00 – 08:50 hod. 

 zac iatok – predpokladaný  koniec  1. poldn a: 

 09:00 – 12:30 hod.  

 zac iatok – predpokladaný  koniec  2. poldn a: 

 14:00 – 17:00 hod.  

PRIHLÁŠKY 

Posielajú oddiely, kluby  v LENEX formáte  na e-mailovú adresu:  

verkapot@gmail.com,  informácie: Veronika Potančoková, tel.: 0918 277 467 

TERMÍN PRIHLÁŠOK 

Prihlášky sa posielajú v termíne do 7 pracovných dní pred konaním jednotlivého kola pretekov. 

Odhlášky sa posielajú  najneskoršie 3 dni pred konaním jednotlivého kola pretekov do 20:00 hod.  

mailto:verkapot@gmail.com
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ŠTARTOVNÁ LISTINA 

Štartujú len registrovaní pretekári v plaveckých oddieloch a kluboch v územnej pôsobnosti 

Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí sú zároveň členmi KPZ BB. Pretekári budú 

v jednotlivých disciplínach zaradení do rozplavieb podľa prihlásených časov, bez ohľadu na vekovú 

kategóriu. Všetci prihlásení pretekári budú prijatí. Spracovanie prihlášok a zverejnenie prijatých  

štartov sa vykoná 4 dni pred konaním jednotlivého kola pretekov, spracovanie štartovej listiny sa 

vykoná po prezentácii v deň konania jednotlivého kola pretekov. Štart neregistrovaných pretekárov 

v Slovenskej plaveckej federácii a štart pretekárov mimo súťaž nie je povolený. 

KATEGÓRIE A OBMEDZENIA ŠTARTOV NA 1 POLDEŇ 

masters  od r. 1997 neobmedzene masters od r. 1997  neobmedzene 
muz i 2003 a stars í  neobmedzene z ený 2004 a stars ie neobmedzene 
juniori  2004 - 2007 neobmedzene juniorký  2005 - 2007 neobmedzene 
z iaci A 2008 - 2009 neobmedzene z iac ký A 2008 - 2009 neobmedzene 
z iaci B 2010 - 2011 4 s tartý z iac ký B 2010 - 2011 4 s tartý 
z iaci C 2012 - 2013         3 s tartý  z iac ký C 2012 - 2013 3 s tartý  

    plavecke  na deje 2014 a mlads í  2 s tartý plavecke  na deje 2014 a mlads ie 2 s tartý 

HOSPODÁRSKE PODMIENKY 

Prihlásené oddiely, kluby štartujú na vlastné náklady. Štartovné 4,00 EUR za každý prijatý 

individuálny štart sa uhrádza v hotovosti technickému usporiadateľovi jednotlivého kola. Pokuta 

za nenastúpenie pretekára na štart sa nevyberá. 80% z celkovej sumy štartovného ostáva 

technickému usporiadateľovi jednotlivého kola na pokrytie nákladov spojených s organizáciou 

pretekov. 20% prevedie technický usporiadateľ na účet Krajského plaveckého združenia Banská 

Bystrica: IBAN SK95 1100 0000 0026 2009 8095 do 7 pracovných dní od skončenia jednotlivého 

kola súťaže za účelom zabezpečenia cien, ako aj športových pohárov na celkové vyhodnotenie 

výsledkov Banskobystrického plaveckého pohára.  

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

SYSTÉM PRETEKOV 

Pohár je súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na čas, bez finále. Preteky sa skladajú z 5 kôl, ktoré 

sa konajú počas celého roka. Vyhlasovanie výsledkov jednotlivých kôl sa vykonáva zverejnením 

výsledkovej listiny, zverejnením predbežného poradia pohárovej súťaže. 

MERANIE ČASOV 

V 1. až 4. kole ručné, pomocou digitálnych stopiek resp. poloautomatické meranie časov. V 5. kole 

môže byť použité meranie automatickým časomerným zariadením. 
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CENY 

Po skončení 5. kola sa vyhodnotia výsledky pohára v jednotlivých vekových kategóriách. Prví traja 

pretekári a pretekárky v každej vekovej kategórii získajú športové poháre. Do výsledkov 

hodnotenia sa im započíta najvyšší súčet bodov z 3 kôl súťaže (v každom kole sa spočítajú 3 

najlepšie bodové výkony). V kategórii Masters (od 25 rokov) v prípade účasti  3 a viac pretekárov 

mužov, 3 a viac pretekárov žien sa do hodnotenia pohárovej súťaže budú výkony započítavať podľa 

bodov a jednotlivých kategórií súťaží Masters. 

PROTESTY 

Podávajú sa v zmysle „Pravidiel plávania a Súťažného poriadku plávania“. 

ROZHODCOVIA 

Každý zúčastnený oddiel/klub zabezpečí na každé kolo pretekov aspoň 1 kvalifikovaného 

registrovaného rozhodcu ak je počet jeho štartujúcich pretekárov 6 až 15. Aspoň 2 kvalifikovaných 

registrovaných rozhodcov ak je počet jeho štartujúcich pretekárov viac ako 15. V prípade, že 

zúčastnený oddiel/klub nezabezpečí kvalifikovaného registrovaného rozhodcu, zaplatí 

usporiadateľovi manipulačný poplatok 50,00 EUR za každého nezúčastneného rozhodcu. Odmenu 

za výkon rozhodcovskej funkcie vo výške 20,00 EUR/rozhodca hradí technický usporiadateľ 

jednotlivého kola súťaže. 
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PORADIE DISCIPLÍN 1. A 3. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 400 m voľný  spo sob muži 15.       50 m motý lik muži 

2. 400 m voľný  spo sob ženy 16.    50 m motý lik ženy 

3.   25 m voľný  spo sob žiaci 2014 a ml. 17.       25 m prsia žiaci 2014 a ml. 

4.   25 m voľný  spo sob žiačky 2014 a ml. 18.    25 m prsia   žiačky 2014 a ml. 

5.   50 m prsia muži 19.  200 m prsia muži 

6.   50 m prsia ženy 20.  200 m prsia                ženy 

7.    100 m znak muži 21.     50 m znak muži 

8. 100 m znak ženy 22.     50 m znak ženy 

9. 200 m motý lik muži 23.     25 m motý lik žiaci 2014 a ml. 

10. 200 m motý lik ženy 24.     25 m motý lik žiačky 2014 a ml. 

11.    25 m znak žiaci 2014 a ml. 25.   100 m voľný  spo sob muži 

12.    25 m znak žiačky 2014 a ml. 26.   100 m voľný  spo sob               ženy 

13.    50 m voľný  spo sob muži 27.   200 m PP muži 

14.    50 m voľný  spo sob ženy 28.   200 m PP ženy 

PRESTÁVKA    
 

PORADIE DISCIPLÍN 2. A 4. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 400 m PP muži 15.    50 m motý lik muži 

2. 400 m PP ženy 16.    50 m motý lik ženy 

3.   25 m znak žiaci 2014 a ml. 17.   25 m motý lik žiaci 2014 a ml. 

4.   25 m znak žiačky 2014 a ml. 18.   25 m motý lik   žiačky 2014 a ml. 

5.   50 m prsia muži 19. 100 m prsia muži 

6.   50 m prsia ženy 20. 100 m prsia  ženy 

7. 200 m znak muži 21.   50 m znak muži 

8. 200 m znak ženy 22.   50 m znak               ženy 

9. 100 m motý lik muži 23.      25 m voľný  spo sob žiaci 2014 a ml. 

10. 100 m motý lik ženy 24.   25 m voľný  spo sob žiačky 2014 a ml. 

11.    25 m prsia žiaci 2014 a ml. 25. 200 m voľný  spo sob muži 

12.    25 m prsia  žiačky 2014 a ml. 26. 200 m voľný  spo sob               ženy 

13.    50 m voľný  spo sob muži 27. 100 m PP muži 

14.    50 m voľný  spo sob ženy 28. 100 m PP ženy 

PRESTÁVKA    
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PORADIE DISCIPLÍN 5. KOLO 

por. disciplína 1. poldeň por. disciplína 2. poldeň 

1. 100 m motý lik muži 15.      50 m motý lik muži 

2. 100 m motý lik ženy 16.      50 m motý lik ženy 

3. 200 m voľný  spo sob muži 17. 200 m znak muži 

4. 200 m voľný  spo sob ženy 18. 200 m znak ženy 

5.    50 m prsia muži 19. 100 m voľný  spo sob muži 

6.    50 m prsia ženy 20. 100 m voľný  spo sob  ženy 

7. 100 m znak muži 21. 200 m PP            muži 

8. 100 m znak ženy 22. 200 m PP ženy 

9. 200 m prsia muži 23.   50 m znak muži 

10. 200 m prsia ženy 24.   50 m znak ženy 

11.   50 m voľný  spo sob muži 25. 100 m prsia muži 

12.   50 m voľný  spo sob ženy 26. 100 m prsia ženy 

13. 100 m PP muži    

14. 100 m PP ženy    

PRESTÁVKA    
 
  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
V priestoroch bazénov sa počas jednotlivých kôl súťaží môžu zdržiavať len pretekári, členovia 
rozhodcovského zboru, tréneri, organizátori, prípadne ďalší registrovaní športoví odborníci  
(v zmysle Zákona o športe). Účasť rodičov a priaznivcov plávania v priestoroch bazénov nie je 
povolená. 
 
Organizátor si v prípade zhoršenia situácie ohľadom COVID-19 vyhradzuje právo podujatie 
zrušiť, alebo preložiť na iný termín.  Podmienky organizácie jednotlivých kôl budú 
zverejnené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 
 
Kluby svojim prihlásením akceptujú a preberajú riziko súvisiace s finančnými nákladmi 
spojenými s rezerváciou dopravy ako aj všetkých iných možných nákladov. 


