
Plavecký klub   CHEMES   Humenné   
 

 

Program 

plaveckých pretekov 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENA  MESTA  HUMENNÉ  
 

12. ročník 
 

medzinárodné preteky 
 

pod záštitou primátorky mesta Humenné – PhDr. Jany VAĽOVEJ 
 

 

Miesto:  Krytá plaváreň – Humenné 
Bazén:  25m / 7 dráh, obrátky hladké 
Dátum:  25.02.2012 
Teplota vody: 25 0 C - 27 0 C 
Teplota vzduchu: 28 0 C 
 

Všetky časy  budú  merané časomierou OMEGA 

 

Humenné, 05.01.2012 



Všeobecné ustanovenia: 
 

 

Usporiadateľ : Plavecký klub CHEMES, Chemlonská 1, Humenné 066 01,  

 

Dátum konania: 25.02.2012 

 

Miesto konania: krytý 25 m bazén, 7 dráh, 066 01 Humenné, Chemlonská 1 

 

Prihlášky: súpisku prihlášok s prihlasovanými časmi posielať do 20.02.2012 na adresu 

Plavecký klub CHEMES, Tomahogh Marián, Chemlonská 1 066 33 Humenné, 

a emailom  na adresu krausova@euba.sk  , swimm@slovanet.sk a kópiu na 

adresu  pkchemes@gmail.com   

 

Odhlášky: odhlášky budú akceptované do 23.02.2012 do 09,00 hodiny. 

 

Hospodárske 

podmienky: štartuje sa na náklady prihlásených účastníkov. Platba v hotovosti pri 

prezentácií. 

 

Štartovné: 2,50,- € za každý prijatý štart.  

 

Ubytovanie:  ubytovanie posteľ a noc max. 13,- €  

 

Stravovanie: obed -  maximálne do výšky 3,- €  / zabezpečíme aj celodenné stravovanie / 

 

Technické ustanovenie: 

 

Spracovanie  

štartovnej listiny: Mgr. KRAUSOVÁ  Dagmar 

 

Informácie: TOMAHOGH  Marián,  tel. 0944324369,  0944236140,  

 

Predpis: preteká sa podľa pravidiel plávania SPZ a tohto rozpisu.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise. 

 

Vekové kategórie: preteky sú súťažou jednotlivcov podľa jednotlivých kategórií nasledovne:   

žiaci, žiačky „C“   9 – 10 roč. 2003 - 2002   2 (03)  3 (02) štarty 

žiaci, žiačky „B“ 11 – 12 roč.  2001 – 2000      4 individuálne štarty  

žiaci, žiačky „A“ 13 – 14 roč. 1999 – 1998    bez obmedzenia 

juniori mladší      15 – 16 roč. 1997 – 1996       bez obmedzenia 

juniori starší      17 – 18 roč. 1995 – 1994       bez obmedzenia 

juniorky               15 – 16 roč. 1997 – 1996       bez obmedzenia 

muži                     19 roč. a st. 1993 a starší       bez obmedzenia 

ženy       17 roč. a st.   1995 a staršie     bez obmedzenia 

 

Prezentácia:  25.02.2012     od 08,00 hod.   do  09,00 hod. 

 

Ceny: pretekári na prvých troch  miestach v jednotlivých disciplínach a kategóriách 

získajú medailu a diplom.  V kategórií „C“ budú ocenení diplomami pretekári na 

prvých šiestich miestach. V každej kategórií vyhodnotíme najhodnotnejšie 

výkony mužov a žien a oceníme pohárom.   

mailto:krausova@dec.euba.sk
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Námietky: do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci námietku hlavnému 

rozhodcovi písomne s vkladom 20,–€, ktorý v prípade zamietnutia prepadá 

v prospech usporiadateľa. 

 

 

ČASOVÝ ROZPIS: 8:00 –   9:00  -  rozplávanie 

9:00 – 12:00 1.  50m  voľný spôsob (crawl) ženy 

     2.  50m  voľný spôsob (crawl) muži  

     3.  100m  znak (backstroke) ženy 

     4.  100m  znak (backstroke) muži 

     5.  50m  prsia (breast) ženy 

     6.  50m  prsia (breast) muži 

     7.  100m  motýlik (butterfly) ženy 

     8.  100m  motýlik (butterfly) muži 

     9.  200m  znak (backstroke) ženy 

     10.  200m  znak (backstroke) muži 

  

   13:00 – 14:00  -  rozplávanie 

   14:00 – 17:00 11. 100m  voľný spôsob (crawl) muži 

     12. 100m  voľný spôsob (crawl) ženy 

     13.  50m  motýlik (butterfly) muži 

     14. 50m  motýlik (butterfly) ženy 

     15.  100m  prsia (breast) muži 

     16. 100m  prsia (breast) ženy 

     17. 50m  znak (backstroke) muži 

     18. 50m  znak (backstroke) ženy 

     19. 200m  motýlik (butterfly) muži 

     20. 200m  motýlik (butterfly) ženy 

      

 

SYSTÉM   PRETEKOV: preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa na čas bez finále 

 

 

 

INFORMÁCIE:  p. Marián Tomahogh, mob.: 0944324369 , 0944236140 

        e-mail: pkchemes@gmail.com 

marian.t@mail.t-com.sk   

 

          

 
 

 

 

 

V Humennom, 05.01.2012 

 

Plavecký klub                Marián TOMAHOGH 

CHEMES Humenné                         predseda  

Chemlonská 1         Plaveckého klubu 

066 01 Humenné 
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