Súťažný poriadok plávania

Príloha č. 1
Sadzobník pokút

Porušenie

Text

Pokuta

čl. 9 ods. 2

Nedodržanie počtu poldní, nedodržanie prestávky medzi nimi

50,- €

čl. 9 ods. 3

Nedodržanie maximálneho času trvania súťažných poldní

50,- €

čl. 9 ods. 7

Neoprávnený štart pretekára / za každý štart

15,- €

čl. 9 ods. 5
čl. 9 ods. 8

Nedodržanie maximálneho počtu povolených štartov alebo
maximálne povolenej vzdialenosti / za každého pretekára

20,- €

čl. 10 ods. 5

Nedodržanie termínu pre zasielanie pretekov do termínovej listiny

10,- €

čl. 10 ods. 6

Nedodržanie termínu pretekov podľa schválenej termínovej listiny

50,- €

čl. 12

Nedodržanie podmienok pri zrušení pretekov

30,- €

čl. 16 ods. 1

Nedodržanie termínu zverejnenia propozícií, nedodržanie obsahu
propozícií

20,- €

čl. 18 ods. 6

Neuhradenie preukázateľne objednaného ubytovania a stravy
(pokuta nezbavuje zodpovednosť klubu uhradenie dlžnej čiastky
organizátorovi) / za klub

50,- €

čl. 22

Nedodržanie obsahu výsledkov – zodpovedá organizátor pretekov

20,- €

čl. 23 ods. 4 bod 4.11.

Nezaslanie výsledkov z pretekov konaných na území SR
v predpísanej forme a v stanovenom termíne – zodpovedá
organizátor pretekov

20,- €

čl. 22 ods. 11
čl. 22 ods. 12

Nezaslanie výsledkov alebo výpisu výsledkov z pretekov
v zahraničí v stanovenom termíne, neúplne zaslaný výpis
výsledkov z pretekov v zahraničí – zodpovedá klub

20,- €

čl. 25 ods. 3
čl. 25 ods. 4

Nezaslanie protokolu o prekonaní rekordu SR, nedodržanie
termínu zaslania do 5 dní po ukončení pretekov, nedodržanie
požadovaných príloh k protokolu

10,- €

čl. 17 ods. 1, ods. 5.2.1

Prihláška zaslaná v inom formáte klubom SPF / za klub

20,- €

čl. 17 ods.12

Prihláška zaslaná po termíne zasielania prihlášok / za každého
pretekára, štafetu

15,- €

čl. 17 ods. 7

Nedodržanie termínu nahlásenia zloženia členov štafety / za
štafetu

čl. 17 ods. 2
čl. 17 ods. 5

Neoprávnený štart za klub / za každý štart

čl. 18 ods. 8

Odhlásenie pretekára alebo štartu v priebehu pretekov / za každý
štart

5,- €

čl. 18 ods. 11

Nenastúpenie pretekára na štart/za každý štart, okrem
najmladších žiakov „C“ a plaveckých nádejí „D“.

5,- €

čl. 10 ods. 9.2.

Nenahlásenie Športového administrátora alebo Rozhodcovkého
zboru

3,- €
15,- €

20,- €

Súťažný poriadok plávania

Príloha č. 2

Protokol o prekonaní rekordu SR v plávaní
Disciplína (vzdialenosť a plavecký spôsob): ________________________________
Dĺžka bazénu:

25m bazén

50m bazén

Priezvisko: ______________ , meno: ___________ , klub: _____ , ročník: ___
Štafeta oddielu, klubu: ______________________________________________
Pretekári štafety v poradí:

1, _________________________ , ročník: ________
2, _________________________ , ročník: ________
3, _________________________ , ročník: ________
4, _________________________ , ročník: ________

Zaplávaný čas1,2: __________________________________________________
Výrobca a typ AČZ: ________________________________________________
Názov pretekov: ___________________________________________________
Dátum a čas prekonania rekordu: _______________________________________
Miesto konania pretekov: ____________________________________________
Rekord SR prekonaný v kategórii:
mix
seniori

muži
seniori
juniori
žiaci „A“, 14 roční
žiaci „A“, 13 roční
žiaci „B“, 12 roční
žiaci „B“, 11 roční
Masters: __________

ženy
seniorky
juniorky
žiačky „A“, 14 ročné
žiačky „A“, 13 ročné
žiačky „B“, 12 ročné
žiačky „B“, 11 ročné
Masters: _______

Hlavný časomerač: __________________________ , podpis HČ: _____________
Hlavný rozhodca3: __________________________ , podpis HR: _____________
Vedúci akcie v prípade, ak je Rekord SR prekonaný v zahraničí:
Meno: __________________________________ , podpis: ________________
Čas pri dosiahnutí Rekordu SR je platný, ak bol nameraný AČZ, čl. 25 ods. 1 Súťažného poriadku plávania.
V prípade prekonania Rekordu SR na území SR sa vyžaduje zameranie dĺžky bazénu, ktoré je potvrdené „Certifikátom
o dĺžke bazénu“.
3 Hlavný rozhodca svojim podpisom potvrdzuje, že na pretekoch boli dodržané Pravidlá plávania a Súťažný poriadok
plávania.
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Prílohy k protokolu o prekonaní rekordu SR:
Preteky konané na území SR (čl. 25 ods. 3 Súťažného poriadku plávania):
•

výpis alebo jeho kópia z AČZ disciplíny a rozplavby, v ktorej pretekár prekonal
rekord SR.

Preteky konané v zahraničí (čl. 25 ods. 4 Súťažného poriadku plávania):
•

kópia prvej stránky výsledkov z pretekov,

•

kópia strany s označením disciplíny a dosiahnutým výkonom plavca.
Vyplňuje Matrikár športových súťaží

Protokol doručený dňa ____________ Poradové číslo protokolu: ______________
Protokol obsahuje prílohy:

výpis alebo jeho kópia z elektronického zariadenia
kópia prvej stránky výsledkov z pretekov
kópia strany s označením disciplíny a dosiahnutým výkonom plavca

ROZHODNUTIE
Rekord SR v súlade s ustanoveniami čl. 25 Súťažného poriadku:

ne – schvaľujem

Dátum rozhodnutia: ________________________________________________
Meno Matrikára športových súťaží: _____________________ Podpis: __________

V prípade neschválenia bolo priložené písomné zamietnutie odoslané klubu dňa: _______
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Príloha č. 3

Súťažný poriadok plávania

PRIHLÁŠKA ŠTAFETY

PRIHLÁŠKA ŠTAFETY

Číslo disciplíny

Číslo disciplíny

Dĺžka a spôsob

Dĺžka a spôsob

Skratka klubu

Skratka klubu

Prihlasovaný čas

Prihlasovaný čas

Priezvisko

Meno

Ročník

Priezvisko

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Podpis trénera:

Podpis trénera:

Podpis HR / ŠTK:

Podpis HR / ŠTK:

Dátum:

Príloha č. 3

Čas prijatia:

Upozornenie: Zloženie štafety odovzdá vedúci klubu alebo tréner
v súlade s čl. 17 ods. 10 Súťažného poriadku plávania najneskôr
60 minút pred začiatkom poldňa, v ktorom štafeta pláva.

Dátum:

Meno

Ročník

Čas prijatia:

Upozornenie: Zloženie štafety odovzdá vedúci klubu alebo tréner
v súlade s čl. 17 ods. 10 Súťažného poriadku plávania najneskôr
60 minút pred začiatkom poldňa, v ktorom štafeta pláva.
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Príloha č. 4

Súťažný poriadok plávania

ODHLÁŠKA

ODHLÁŠKA

Skratka klubu:

Skratka klubu:

Priezvisko a meno pretekára

Priezvisko a meno pretekára

Ročník narodenia

Ročník narodenia

Číslo disc., dĺžka a pl.spôsob

Číslo disc., dĺžka a pl.spôsob

Odhláška z
(rozplavby, semifinále, finále):

Odhláška z
(rozplavby, semifinále, finále):

Podpis pretekára:

Podpis pretekára:

Meno a podpis vedúceho druž.:

Meno a podpis vedúceho druž.:

Podpis rozhodcu ŠTK:

Podpis rozhodcu ŠTK:

Dátum:

Čas prijatia odhlášky:

Upozornenie: Odhláška zo semifinále alebo z finále musí byť odovzdaná
rozhodcovi ŠTK v súlade s čl. 18 ods. 9 Súťažného poriadku plávania
najneskôr 30 minút po vyhlásení účastníkov semifinále alebo finále.

Príloha č. 4

Dátum:

Čas prijatia odhlášky:

Upozornenie: Odhláška zo semifinále alebo z finále musí byť odovzdaná
rozhodcovi ŠTK v súlade s čl. 18 ods. 9 Súťažného poriadku plávania
najneskôr 30 minút po vyhlásení účastníkov semifinále alebo finále.

Rozhodnutie o udelení pokuty
Preteky:
Miesto:
Dátum:
Bazén:

P.č. Klub

Súťažný poriadok plávania, Príloha č. 5

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Priezvisko, meno

Reg. číslo

Ročník

Porušenie /
Popis porušenia SPP
čl. SPP

Pokuta
€

Spolu
Udelil1
€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V ..........................................., dňa ................................................

1

meno a podpis Športového administrátora: ....................................................................
meno a podpis rozhodcu ŠTK: ....................................................................
meno a podpis Matrikára súťaží SPL: ....................................................................

Skratkou sa uvádza funkcia osoby, ktorá vyrubila pokutu (Športový administrátor – skratka „ŠA“; Rozhodca ŠTK – skratka „ŠTK“; Matrikár súťaží SPL – skratka „MS SPL“)

1

