MAJSTROVSTVÁ SR SENIOROV A JUNIOROV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR
TECHNICKÉ USPORIADANIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA
TERMÍN PRIHLÁŠOK
PRIHLÁŠKY

Slovenská plavecká federácia
KP Aquacity Poprad
4.6.-6.6.2021, Poprad
najneskôr do 27.5.2021
Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF,
ktorí majú štátne občianstvo SR a ktorí zaplávali v období
od 1.1.2019 do 24.5.2021 čas v príslušnej disciplíne, na
ktorú sa prihlasujú. V prípade prihláseného času z 25m bazénu, Športový administrátor zabezpečí prepočet času na čas
z 50m bazénu podľa bodov FINA. Pre prihlášku pretekára sa
použije najlepší čas z 50m bazéna alebo prepočítaný čas z
25m bazéna. Prihlášky jednotlivcov aj štafiet sa zasielajú vo
formáte lenex emailom na: miroslav.simun@gmail.com, kópia
na: office@swimmsvk.sk
ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR
Miroslav Šimun
ODHLÁŠKY
najneskôr do 1.6.2021 do 20:00 hod.
HOSPODÁRSKE PODMIENKY
Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady.
Technický usporiadateľ najneskôr 60 dní pred konaním podujatia zverejní ponuku ubytovania a stravovania na
www.swimmsvk.sk.
ŠTARTOVNÉ
bez poplatku
PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI najneskôr do 29.5.2021
PREZENTÁCIA
4.6.2021, 7:00 – 8:00 hod. v priestoroch plavárne
INFORMÁCIE
Sekretariát SPF, tel.: 02 381 054 78
TECHNICKÉ USTANOVENIA
USTANOVENIA A PREDPISY
SYSTÉM PRETEKOV
50m, 100m a 200m disciplíny

400, 800m a 1500m disciplíny

ŠTAFETY

Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku
a podľa tohto rozpisu.
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet.
Disciplíny 50m, 100m a 200m sa plávajú na rozplavby a finále. Finále sa bude plávať na dve rozplavby, finále A a finále
B kategórie OPEN. Poradie juniorov v jednotlivých kategóriách bude vyhodnotené priamo z rozplavieb. Kategória ml. a
st. juniorov sa vyhodnocuje z dopoludňajších rozplavieb, kategória OPEN z výsledkov A finále.
800 a 1500 m voľný spôsob a štafety sa plávajú len
v rozplavbách priamo na čas a poradia v jednotlivých kategóriách sa vyhodnocujú na základe výsledkov rozplavieb.
Štafety sa plávajú v kategórii OPEN muži a ženy a OPEN mix.

Obmedzenie 50m až 400m

Obmedzenia 800m a 1500m

POČET NÁHRADNÍKOV

BAZÉN
MERANIE ČASOV
KATEGÓRIE

v rozpise disciplín uvedené čísla 2-3-3 znamenajú: 2 rozplavby OPEN mimo ml.juniorov a st.juniorov, 3 rozplavby
ml.juniorov a 3 rozplavby st. juniorov. Ak nebudú obsadené
všetky miesta v rozplavbách OPEN budú vždy doplnené
ďalšími juniormi vždy striedavo 1.st.junior a 1 ml. junior
v tomto poradí. Ak nebudú obsadené všetky miesta v rozplavbe st. juniori, budú všetky obsadené ml. juniormi
a následne kategóriou OPEN podľa prihlásených časov. Ak
nebudú obsadené všetky miesta v rozplavbe ml. juniorov
budú všetky obsadené st.juniormi a následne kategóriou
OPEN podľa prihlásených časov.
V rozpise uvedené čísla 1.-3.r znamenajú prvá až tretia rozplavba, pričom 1.r znamená najrýchlejšia rozplavba. Na disciplíny 800m a 1500m bude prijatých max. 24 pretekárov; 8
ml.juniorov, 8 st.juniorov a 8 seniorov. Ak nebude naplnený
počet štartov seniorov, budú doplnené vždy striedavo 1 st. juniorom a potom 1 ml. juniorom v tomto poradí až kým nebudú naplnené všetky pozície.
pre finále 3 náhradníci; odhlášky pretekára z finále budú
spoplatnené čiastkou 10,- €. Do finále budú v prípade odhlášok zaradení iba stanovení náhradníci
50 m, 8 dráh, obrátky hladké
elektronická časomiera Omega
„SJ“ – starší juniori, 17 – 18 roční, ročníky 2003 – 2004,
„MJ“ – mladší juniori, 15 – 16 roční, ročníky 2005 - 2006,
OPEN muži – 15 roční a starší, ročníky 2006 a starší
„SJ“ – staršie juniorky, 16 – 17 ročné, ročníky 2004 – 2005,
„MJ“ – mladšie juniorky, 14 – 15 ročné, ročníky 2006 – 2007.
OPEN ženy – 14.ročné a staršie, ročníky 2007 a staršie

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul „Majster
SR v plávaní pre rok 2021. Pretekári a pretekárky, ktorí sa
umiestnia v jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom
až treťom mieste na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom a medailu.

INFORMÁCIE k ubytovaniu, strave

Nika Krajňák, kongres@aquacity.sk , +421 907 833 146

PROGRAM MAJSTROVSTIEV SR SENIOROV A JUNIOROV
Piatok 04.6.2021 – 1. poldeň

Piatok 04.6.2021 – 2. poldeň

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

Rozplávanie: 16:00 – 16:50 hod.
Začiatok pretekov o 17:00 hod.

1.

400 polohové preteky muži

2-3-3

3F.

50m voľný spôsob muži finále

B,A

2.

400 polohové preteky ženy

2-3-3

4F.

50m voľný spôsob ženy finále

B,A

3.

50m voľný spôsob muži

2-2-2

5F.

100m prsia muži finále

B,A

4.

50m voľný spôsob ženy

2-2-2

6F.

100m prsia ženy finále

B,A

Vyhlasovanie víťazov disciplíny 1. a 2.

Vyhlasovanie víťazov disciplíny 3. - 6.

5.

100m prsia muži

2-2-2

7F.

200m znak muži finále

B,A

6.

100m prsia ženy

2-2-2

8F.

200m znak ženy finále

B,A

7.

200m znak muži

2-2-2

9F.

50m motýlik muži finále

B,A

8.

200m znak ženy

2-2-2

10F.

50m motýlik ženy finále

B,A

9.

50m motýlik muži

2-2-2

10.

50m motýlik ženy

2-2-2

11.

1500m voľný spôsob muži

1.-3.r

Vyhlasovanie víťazov disciplíny 11.
12.

4x100m polohové preteky ženy

13.

4x100m polohové preteky muži

Vyhlasovanie víťazov disciplíny 7. - 10.
14.

1500m voľný spôsob ženy

1.-3.r

Vyhlasovanie víťazov disciplíny č. 14.
15.

4x100m polohové preteky mix
Vyhlasovanie víťazov disciplíny č. 15.

Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 12. a 13.
Predpokladané ukončenie poldňa o 13:30 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 19:25 hod.

Sobota, 05.6.2021 – 3. poldeň

Sobota06.6.2021 – 4. poldeň

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

Rozplávanie: 16:00 – 16:50 hod.
Začiatok pretekov o 17:00 hod.

16.

100m voľný spôsob ženy

2-3-3

16F.

100m voľný spôsob ženy finále

B,A

17.

100m voľný spôsob muži

2-3-3

17F.

100m voľný spôsob muži finále

B,A

18.

200m prsia ženy

2-2-2

18F.

200m prsia ženy finále

B,A

19.

200m prsia muži

2-2-2

19F.

200m prsia muži finále

B,A

20.

200m motýlik ženy

2-2-2

21.

200m motýlik muži

2-2-2

20F.

200m motýlik ženy finále

B,A

22.

50m znak ženy

2-2-2

21F.

200m motýlik muži finále

B,A

23.

50m znak muži

2-2-2

22F.

50m znak ženy finále

B,A

24.

200m polohové preteky ženy

2-2-2

23F.

50m znak muži finále

B,A

25.

200m polohové preteky muži

2-2-2

26.

400m voľný spôsob ženy

2-3-3

21F.

200m polohové preteky ženy finále

B,A

27.

400m voľný spôsob muži

2-3-3

22F.

200m polohové preteky muži finále

B,A

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 26. a 27.

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 16. - 19.

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 20. - 23.

Technická prestávka

28.

4x100m voľný spôsob ženy

30.

4x100m voľný spôsob mix

29.

4x100m voľný spôsob muži

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 21.,22.,30.

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 28. a 29.
Predpokladané ukončenie poldňa o 12:45 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 19:25 hod.

Nedeľa, 06.6.2021 – 5. poldeň

Nedeľa 06.6.2021 – 6. poldeň

Rozplávanie: 8:00 – 8:50 hod.

Rozplávanie: 14:00 – 14:50 hod.

Začiatok pretekov o 9:00 hod.

Začiatok pretekov o 15:00 hod.

31.

50m prsia muži

2-3-3

31F.

50m prsia muži finále

B,A

32.

50m prsia ženy

2-3-3

32F.

50m prsia ženy finále

B,A

33.

200m voľný spôsob muži

2-3-3

200m voľný spôsob muži finále

B,A

34.

200m voľný spôsob ženy

2-3-3

200m voľný spôsob ženy finále

B,A

35.

100m znak muži

2-3-3

36.

100m znak ženy

2-3-3

35F.

100m znak muži finále

B,A

37.

100m motýlik muži

2-3-3

36F.

100m znak ženy finále

B,A

38.

100m motýlik ženy

2-3-3

37F.

100m motýlik muži finále

B,A

33F.
34F.

Vyhlásenie víťazov v disciplínach 31. - 34.

39.

800m voľný spôsob muži

1.-3.r

40.

800m voľný spôsob ženy

1.-3.r

Vyhlasovanie víťazov v disciplínach 39. a 40.

38F.

100m motýlik ženy finále

B,A

Vyhlásenie víťazov v disciplínach 35. - 38.
41.

4x200m voľný spôsob muži

42.

4x200m voľný spôsob ženy

Vyhlásenie víťazov v disciplínach 41. a 42.
Predpokladané ukončenie poldňa o 12:45 hod.

Predpokladané ukončenie poldňa o 17:25 hod.

