
                            

              

Plavecký klub Nové Zámky Vás pozýva na medzinárodné plavecké preteky 
 

20.ročník  o „Pohár DELFÍNA“  

FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní 2014 
a 

 

9.ročník  o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“  

Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV 

Všeobecné ustanovenia 

Názov súťaže : „O Pohár Delfína“  

Usporiadateľ : PLAVECKÝ KLUB Nové Zámky a 

  Novovital Nové Zámky  

Dátum a miesto : 25.-26.10.2014, Relax centrum Nové Zámky 

Prihlášky : elektronicky na prihlasky@pknz.sk vo formáte 

  Splash Meet Manager alebo v Exceli 

  dostupnom na pd.pknz.sk  

  Prihlášky zasielať do 12.10.2014 ! 

Spracovanie : Štartová listina bude zostavená dňa 20.10.2014 podľa 

štart. listiny  nahlásených časov na prihláškach. 

Súťažiaci budú prijatí podľa výkonnosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prednostne 

zaradiť do súťaže pretekárov z domáceho klubu, zahraničných pretekárov, s ktorými klub 

udržiava recipročný vzťah, hendikepovaných pretekárov SPV a žiakov z kategórií B a C.  

Stanovený je limit na počet štartujúcich pretekárov (nie na počet štartov), preto 

usporiadateľ pri veľkom počte záujemcov bude musieť upraviť počet štartujúcich.  

Štartujú : LEN  REGISTROVANÍ  PRETEKÁRI  A  PRETEKÁRKY 

Kategórie : B rok narodenia 2002 – 2003 žiaci, žiačky 12 a 11 roční/é  

  C rok narodenia 2004 – 2005 žiaci, žiačky 10 a 9 roční/é  

  M rok narodenia 2006 a mladší žiaci, žiačky 8 a menej roční/é  

 SPV rok narodenia 2000 a mladší žiaci, žiačky 14 a menej roční/é 

  rok narodenia 1999 a starší muži, ženy 15 a viac roční/é 

Hospodárske podmienky 

Prihlásené kluby štartujú na vlastné náklady. Štartovné 3 € za každý prijatý štart, vrátene štartov 

pretekárov SPV. Na pd.pknz.sk budú v dostatočnom predstihu zverejnené zoznamy prihlásených 

pretekárov. Skontrolujte si v nich, či všetky Vaše prihlášky boli správne zaregistrované (mená pretekárov, 

disciplíny, nahlásené časy), v prípade zistenia chyby napíšte správu na prihlasky@pknz.sk . 

Odhlášky zo štartu do 23.10.2014 (štvrtok)  do 10,00 hod.        

 !!!!! ODHLÁŠKY PO TOMTO TERMÍNE USPORIADATEĽ NEBUDE AKCEPTOVAŤ !!!!!    

Stravovanie a ubytovanie zabezpečí usporiadajúci klub na základe záväznej písomnej objednávky zaslanej 

v termíne prihlášok na adresu hospodar@pknz.sk .  

Predbežná cena stravy na deň a osobu je 12 € (R-3, O-5, V-4).             

Ubytovanie v hoteli 15  € osoba / noc. Možnosť ubytovania sa od piatku 24.10. 2014 po 18-tej hod.     

Odhlášky zo stravy a ubytovania nahlásiť najneskôr do 22.10.2014 (streda) do 19,00 hod.  

 !!!!! ODHLÁŠKY PO TOMTO TERMÍNE USPORIADATEĽ NEBUDE AKCEPTOVAŤ !!!!!    

http://pohar.plavame.sk/
http://novovital.sk/
http://www.fpd-group.com/
http://pknz.sk/
http://www.swimmsvk.sk/
http://www.spv.sk/
mailto:prihlasky@pknz.sk
http://pd.pknz.sk/
http://pd.pknz.sk/
mailto:prihlasky@pknz.sk
mailto:hospodar@pknz.sk


                            

              

Informácie o súťaži 

všeobecné Miroslav Ozorák e-mail: STK@pknz.sk  

ubytovanie a strava Vladimír Rosina tel. 0905 603 640, e-mail: hospodar@pknz.sk   

pre SPV Ladislav Struhár tel. 0903 321 411, e-mail: struhar@pknz.sk 

aktuality a výsledky pd.pknz.sk 

 

Technické ustanovenia :  

Systém pretekov : Preteky sú súťažou jednotlivcov, bez finále.   

Predpisy súťaže : Preteká sa podľa platných „Pravidiel a súťažného poriadku plávania SPF“ a ustanovení  

tohto rozpisu. Upozornenie na dodržanie maximálneho počtu štartov za poldeň 11 roční 4 

štarty/poldeň, 10 roční 3 štarty/poldeň, 9 roční a mladší 2 štarty/poldeň ! 

Prezentácia : 25.10.2014 od 7,15 h do 7,45 h vo vyhradenom priestore plavárne 

Bazén : krytý 25m, 6 dráh, hladké obrátky, elektrická časomiera OMEGA 

Vstup na bazén : povolený len pre pretekárov, trénerov, vedúcich družstiev, osobných asistentov SPV 

Vyhodnotenie : Vyhodnotení budú prví traja pretekári v disciplíne v kategóriách B a C podľa ročníkov. 

V kategórii M budú vyhodnotení prví traja pretekári v disciplíne bez rozdielu ročníka. 

SPV: vyhodnotení budú prví traja pretekári v disciplíne v kategórii žiakov, mužov a žien. 

 Protesty : Podľa „Pravidiel a súťažného poriadku plávania“ s vkladom 20,00 €. 

Časový harmonogram súťaže:  
 

1.poldeň  : sobota 25.10.2014 2.poldeň  : sobota 25.10.2014 

Rozplávanie : muži 8,00 – 8,25 hod   

                         ženy 8,25 – 8,50 hod 

Rozplávanie : muži 14,00 – 14,25 hod     

                         ženy 14,25 – 14,50 hod 

Otvorenie pretekov :  9,00 hod  

Začiatok pretekov :  9,15 hod. Začiatok 2.poldňa :  15,00 hod. 

# Disciplína Kategória # Disciplína Kategória 

01 50m  voľný spôsob  B,C,M žiaci  15 100m  motýlik B žiaci 

02 50m  voľný spôsob  B,C,M žiačky  16 100m  motýlik B žiačky  

03 50m  voľný spôsob  SPV žiaci, muži  17 100m  prsia  B,C žiaci 

04 50m  voľný spôsob  SPV žiačky, ženy  18 100m  prsia  B,C žiačky 

05 100m  znak  B,C žiaci  19 100m  prsia  SPV žiaci, muži 

06 100m  znak  B,C žiačky  20 100m  prsia  SPV žiačky, ženy 

07 100m  znak  SPV žiaci, muži  21 50m  znak B,C,M žiaci  

08 100m  znak  SPV žiačky, ženy  22 50m  znak  B,C,M žiačky 

09 50m  motýlik B,C,M žiaci  23 50m  znak SPV žiaci, muži  

10 50m  motýlik B,C,M žiačky  24 50m  znak SPV žiačky, ženy  

11 50m  motýlik SPV S6 a menej ž.,muži 25 200m  polohové preteky  B žiaci 

12 50m  motýlik SPV S6 a menej ž.,ženy 26 200m  polohové preteky  B žiačky  

13 100m  motýlik SPV S7 a viac ž.,muži 27 200m  polohové preteky  SPV žiaci, muži  

14 100m  motýlik SPV S7 a viac ž.,ženy 28 200m  polohové preteky  SPV žiačky, ženy  

 

http://pohar.plavame.sk/
http://novovital.sk/
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3.poldeň  : nedeľa 26.10.2014 

Rozplávanie : muži 8,00 – 8,25 hod   

                         ženy 8,25 – 8,50 hod 

Začiatok 3.poldňa :  9,00 hod 

# Disciplína Kategória 

29 100m  polohové preteky B,C,M žiaci 

30 100m  polohové preteky B,C,M žiačky  

31 100m  polohové preteky SPV žiaci, muži  

32 100m  polohové preteky SPV žiačky, ženy  

33 400m  voľný spôsob  B,C žiaci 

34 400m  voľný spôsob  B,C žiačky  

35 400m  voľný spôsob  SPV ženy  

36 400m  voľný spôsob  SPV muži  

37 50m  prsia B,C,M žiaci 

38 50m  prsia B,C,M žiačky  

39 50m  prsia SPV žiaci, muži  

40 50m  prsia SPV žiačky, ženy  

41 100m  voľný spôsob  B,C žiaci 

42 100m  voľný spôsob  B,C žiačky  

43 100m  voľný spôsob  SPV žiaci, muži  

44 100m  voľný spôsob  SPV žiačky, ženy  

!!! PROSÍME VŠETKÝCH TRÉNEROV A VEDÚCICH DRUŽSTIEV,  

ABY DOHLIADLI NA DODRŽIAVANIE ROZPISU ROZPLÁVB,  

AKO AJ NA BEZPEČNOSŤ A PORIADOK NA BAZÉNE !!!     
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