




informácie o súťaži

Organizátor:

Dátum súťaže:

Miesto konania:

Vyplavávací bazén:

Elektronická časomiera:

Informácie:

Systém súťaže:

Poznámka:

Slovenská plavecká federácia
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

26.-28.05.2017

Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava
50m bazén, 8 dráh, hladké steny

Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava
25m bazén, 4 dráhy, hladké steny
26.05.2017 a 27.05.2017 9:30-12:30, 17:00-18:30
28.05.2017 9:30-12:30

SwissTiming Quantum Aquatics, k dispozícii budú aj znakové pomôcky

Miroslav Nowak, vcs@swimmsvk.sk alebo +421 903 717 236

V 50m, 100m a 200m individuálnych disciplínach sa budú plávať rozplavby a 
finále. V 400m, 800m a 1500m individuálnych disciplínach sa budú plávať iba 
rozplavby.

Súťaž je schválená FINA, ako súťaž na ktorej môžu pretekári zaplávať „A“ a „B“ 
nominačné limity na účasť na Majstrovstvách sveta v Budapešti 2017 aj na letné 
Olympijské hry mládeže v Buenos Aires 2018.

Tomáš Púchly



Pravidlá súťaže:

Účasť:

Prihlasované časy:

Kategórie:

Finančný príspevok:

Súťaží sa podľa pravidiel FINA a pravidiel plávania Slovenskej plaveckej federácie. 
Súťaží sa podľa platného Súťažného poriadku Slovenskej plaveckej federácie.

Súťaž je otvorená národným federáciám, reprezentačným tímom, klubom alebo 
oddielom ktoré, sú registrované vo vlastných národných federáciách.

Prihlasované časy musia byť zaplávané iba na 50m bazéne v období od 
01.01.2016 do 14.05.2017. Prihlasované časy sa musia dať overiť na 
www.swimmrankings.net

(J) juniorky – ročník narodenia 2000 a mladšie
(J) juniori – ročník narodenia 1999 a mladšie
(S) seniorky – ročník narodenia 1999 a staršie
(S) seniori – ročník narodenia 1998 a staršie

Slovenská plavecká federácia uhradí náklady na ubytovanie s plnou penziou 
ako aj štartovné elitným účastníkom 55. ročníka Veľkej Ceny Slovenska. Elitným 
účastníkom je každý kto bol:
 - finalista na Olympijských hrách 2016
 - finalista na Olympijských hrách mládeže 2014
 - finalista na Majstrovstvách sveta alebo Majstrovstvách Európy 2016
 - finalista na Majstrovstvách Európy juniorov 2016

Andrea Podmaniková

pravidlá súťaže



Informácie k prihláškám:

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Termín:

Prijatí pretekári:

Odhlášky:

Štartovné:

Prihlášky musia byť zaslané emailom vo formáte lenex. Prihlášky zaslané v inom 
formáte budú prijaté, ale štartovné bude vyššie. 

vcs@swimmsvk.sk a v kópii na simun@swimmsvk.sk

14.05.2017
Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Zoznam prijatých pretekárov bude zverejnený na stránke Slovenskej plaveckej 
federácie najneskôr do 20.05.2017.

Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 23.05.2017 do 8:00. Odhlášky po 
tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty.

5€/štart v prípade ak je prihláška v lenexe
6€/štart v inom formáte
Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vysta-
venej Slovenskou plaveckou federáciou. Faktúry budú vystavené 23.05.2017. 
Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokla-
dom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na 
vcs@swimmsvk.sk alebo ho predložte pri prezentácii.

štartovné & prijatí pretekári

Richard Nagy



Prezentácia:

Tréning:

Protesty:

Vyhlásenie víťazov:

Finančné odmeny:

25.05.2017 od 18:00-19:30 na 1. poschodí plavárne Pasienky
26.05.2017 od 7:30-8:30 na 1. poschodí plavárne Pasienky

25.05.2017 od 18:00-19:30. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov 
55. ročníka Veľkej Ceny Slovenska. Vzhľadom na obmedzený priestor bazéna 
bude tréning uzavretý po dosiahnutí kapacity bazéna.

Protest musí byť písomne v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej plaveckej 
federácie.

Pretekári ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v kategórii dostanú 
medailu.

Najlepší bodový výkon podľa tabuliek FINA 2016 v mužskej a ženskej kategórii 
bude ohodnotený 500€.
Najlepší bodový výkon v juniorskej mužskej a ženskej kategórii podľa tabuliek 
FINA 2016 bude ohodnotený 250€.
Najlepší slovenský bodový výkon v juniorskej mužskej a ženskej kategórii podľa 
tabuliek FINA 2016 bude ohodnotený 250€.
Za prekonanie rekordu Veľkej ceny Slovenska dostane pretekár 300€.

Tomáš Klobučník

technické pravidlá



1. poldeň - Piatok 26.05.2017
Rozplávanie 09:00 - 09:50

Začiatok pretekov 10:00
1. 50m motýlik muži
2. 50m motýlik ženy
3. 100m prsia muži
4. 100m prsia ženy
5. 200m znak muži
6. 200m znak ženy
7. 100m voľný spôsob muži
8. 100m voľný spôsob ženy

2. poldeň - Piatok 26.05.2017
Rozplávanie 16:00 - 16:50

Začiatok pretekov 17:00
F1. 50m motýlik muži
F2. 50m motýlik ženy
F3. 100m prsia muži
F4. 100m prsia ženy
F5. 200m znak muži
F6. 200m znak ženy
F7. 100m voľný spôsob muži
F8. 100m voľný spôsob ženy

Memoriál Vlasty WAWROVEJ
9. 800m voľný spôsob muži

Vyhlasovanie víťazov
10. 800m voľný spôsob ženy

Vyhlasovanie víťazov

3. poldeň - Sobota 27.05.2017
Rozplávanie 09:00 - 09:50

Začiatok pretekov 10:00
11. 50m voľný spôsob muži
12. 50m voľný spôsob ženy
13. 50m znak muži
14. 50m znak ženy
15. 200m motýlik muži
16. 200m motýlik ženy
17. 200m prsia muži
18. 200m prsia ženy
19. 400m voľný spôsob muži
20. 400m voľný spôsob ženy

4. poldeň - Sobota 27.05.2017
Rozplávanie 16:00 - 16:50

Začiatok pretekov 17:00
F11. 50m voľný spôsob muži
F12. 50m voľný spôsob ženy
F13. 50m znak muži

Memorál Miloslava DOLNÍKA
F14. 50m znak ženy
F15. 200m motýlik muži

Memoriál Mariána FILČÁKA
F16. 200m motýlik ženy
F17. 200m prsia muži

Memoriál Josefa SVĚTLÍKA
F18. 200m prsia ženy
21. 400m pol. preteky muži
22. 400m pol. preteky ženy

Vyhlasovanie víťazov

5. poldeň - Nedeľa 28.05.2017
Rozplávanie 08:00 - 08:50

Začiatok pretekov 09:00
23. 50m prsia muži
24. 50m prsia ženy
25. 200m voľný spôsob muži
26. 200m voľný spôsob ženy
27. 100m znak muži
28. 100m znak ženy
29. 200m pol. preteky muži
30. 200m pol. preteky ženy
31. 100m motýlik muži
32. 100m motýlik ženy

6. poldeň - Nedeľa 27.05.2017
Rozplávanie 16:00 - 16:50

Začiatok pretekov 17:00
F23. 50m prsia muži
F24. 50m prsia ženy
F25. 200m voľný spôsob muži
F26. 200m voľný spôsob ženy
F27. 100m znak muži
F28. 100m znak ženy
F29. 200m pol. preteky muži
F30. 200m pol. preteky ženy
F31. 100m motýlik muži

Memoriál Eduarda NEMEČKA
F32. 100m motýlik ženy
33. 1500m voľný spôsob muži

Vyhlasovanie víťazov
34. 1500m voľný spôsob ženy

Vyhlasovanie víťazov

program súťaže



Slovenská plavecká federácia 

ponúka účastníkom 55. ročníka 

Veľkej ceny Slovenska ubyto-

vanie v hoteli Nivy***. Tento 

hotel sa nachádza 

v blízkej vzdialenosti od pla-

várne v tichej mestskej časti. 

Ponúka 250 izieb, reštauráciu a 

bazén.

Ubytovanie v tomto hoteli 

ponúkame účastníkom poduja-

tia za zníženú cenu.

Pre rezerváciu ubytovania 
a stravy kontaktujte priamo 
hotel.

Cena ubytovania:

Strava:

1 osoba v jednolôžkovej izbe 31€/noc
2 osoby v dvojlôžkovej izbe 21€/osoba/noc
mestská daň    1,70€/osoba nad 18/noc

raňajky    5,00€/osoba
obed     5,50€/osoba
večera    5,50€/osoba

rezervácie: hotel@hotelnivy.sk
rezervácie: +421 255 410 390

ubytovanie & strava



Slovenská plavecká fede-
rácia ponúka stravovanie 
v reštaurácii Šport Pub U 
Belasých, ktorá sa nachádza 
priamo v objekte plavárne.

Pre rezerváciu stravovania 
kontaktujte priamo reštau-
ráciu.

Strava: obed     5€/osoba
večera    5€/osoba

rezervácie: tomasbenes1@seznam.cz
rezervácie: +421 915 172 817

strava


