
 

 

BUBLINA KONTROLNÉ PRETEKY 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZÁTOR Slovenská plavecká federácia 

TECHNICKÉ USPORIADANIE Slovenská plavecká federácia 

TERMÍN A MIESTO KONANIA 18.-20.12.2020, Šamorín 

TERMÍN PRIHLÁŠOK najneskôr do 14.12.2020 

PRIHLÁŠKY Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári 

v SPF, ktorí majú štátne občianstvo SR a ktorí sú 

nominovaní na reprezentačnú akciu v Šamoríne ako 
aj pretekári z útvaru talentovej mládeže za rok 

2020. Prihlášky jednotlivcov aj štafiet sa zasielajú vo 

formáte lenex emailom na: iveta.markova@stuba.sk , 

kópia na: office@swimmsvk.sk   

ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR Iveta Marková 

ODHLÁŠKY najneskôr do 16.12.2020 do 20:00 hod. 

ŠTARTOVNÉ  bez poplatku 

PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI najneskôr do 17.12.2020 do 20:00 hod. 

INFORMÁCIE  Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

USTANOVENIA A PREDPISY Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného pori-

adku a podľa tohto rozpisu. Organizátor si zároveň 

vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok 
s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a naria-

dení Vlády SR. 

SYSTÉM PRETEKOV Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet.   

ŠTAFETY Štafety sa plávajú v kategórii OPEN muži a ženy. 

BAZÉN 25 m, 6 dráh, obrátky hladké 

MERANIE ČASOV elektronická časomiera Omega 

KATEGÓRIE VÝBER EYOF MUŽI ( roč. nar. 2006 a 2007 ) 

 VÝBER EYOF ŽENY ( roč. nar. 2007 a 2008 ) 

 JUNIORI ( roč. nar. 2002 až 2005 ) 

 JUNIORKY ( 2003 až 2006 ) 

 SENIORI ( 2001 a starší ) 

 SENIORKY ( 2002 a staršie ) 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV Pre časové obmedzenia diplomy nebudú vystavené. 

V prípade potreby budú na základe žiadosti zaslanej na 

sekreteriát SPF dodané dodatočne. 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.  
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Piatok 18.12.2020 – 1. poldeň  Sobota 19.10.2020 – 2. poldeň 

Rozplávanie:  

16:00 hod. 

Začiatok pretekov o 17:00 hod. 
 

Rozplávanie:  

9:00 hod. 

Začiatok pretekov o 10:00 hod. 

1. 800m voľný spôsob ženy   3. 
400m polohové preteky 

ženy  

2. 1500m voľný spôsob muži   4. 
400m polohové preteky 

muži  

    5. 50m voľný spôsob ženy  

    6. 50m voľný spôsob muži  

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 1 – 2  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 3 – 6 

    7. 100m prsia ženy  

    8. 100m prsia muži  

    9. 200m znak ženy  

    10. 200m znak muži  

    vyhlasovanie víťazov, disciplíny 7 - 10 

  11. 50m motýlik ženy 

  12. 50m motýlik muži 

  13. 4x50m voľný spôsob ženy 

  14. 4x50m voľný spôsob muži 

  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 11 - 14 

Predpokladané ukončenie poldňa o 18:30 hod.  
Predpokladané ukončenie poldňa o  13:30 
hod. 

       

Sobota 19.12.2020 – 3. poldeň  Nedeľa 20.12.2020 – 4. poldeň 

Rozplávanie:  

16:00 hod. 

Začiatok pretekov o 17:00 hod 
 

Rozplávanie:  

9:00 hod. 

Začiatok pretekov o 10:00 hod 

15. 100m voľný spôsbo muži   29. 50m prsia muži  

16. 100m voľný spôsob ženy   30. 50m prsia ženy  

17. 200m prsia muži   31. 200m voľný spôsob muži  

18. 200m prsia ženy   32. 200m voľný spôsob ženy  



 

 

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 15 - 18  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 29 - 32 

19. 200m motýľ muži   33. 100m znak muži  

20. 200m motýľ ženy   34. 100m znak ženy  

21. 50m znak muži   35. 100m motýľ muži  

22. 50m znak ženy   36. 100m motýľ ženy  

  vyhlasovanie víťazov, disciplíny 33 - 36 

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 19 - 22  37. 200m polohový pretek 

muži  

23. 100m polohový pretek muži   38. 
 200m polohový pretek 

ženy  

24. 100m polohový pretek ženy   39. 
4x100m voľný spôsob 

muži  

25. 400m voľný spôsob muži   40. 
4x100m voľný spôsob 

muži  

26. 400m voľný spôsob ženy   vyhlasovanie víťazov, disciplíny 37 - 40 

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 23 - 26     

27. 4x50m polohový pretek muži      

28. 4x50m polohový pretek ženy      

vyhlasovanie víťazov, disciplíny 27 - 28     

   

Predpokladané ukončenie poldňa o  20:00 hod.  
Predpokladané ukončenie poldňa o 13:30 
hod. 

 


