
JESENNÉ  MAJSTROVSTVÁ  VÝCHODOSLOVENSKEJ  OBLASTI 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Prihlášky: zasielajú PO/kluby do termínu uzávierok prihlášok uvedeného v programe pretekov   
e-mailom na: stk.vso@gmail.com  (Zuzana Szabóová, 0907 573 623) 
 
Prihlášku je potrebné zaslať výlučne vo formáte Lenex (bez akýchkoľvek úprav) vytvorenú 
programom Team manager – oficiálna prihláška na majstrovské súťaže. Pozvánka pre program 
Team manager bude pre jednotlivé kolá M VSO zaslaná s dostatočným časovým predstihom         
na e-mailové adresy všetkých PO/klubov VSO a zverejnená na stránke www.swimmsvk.sk a 
www.swimrankings.net.  
 
Termín uzávierky prihlášok je bezpodmienečne nutné dodržať. Pri nedodržaní termínu zaslania 
prihlášok nebudú prihlášky akceptované a pretekári nebudú prijatí.  
 
Pretekári, ktorí nemajú na prihláške uvedený čas budú zaradení do rozlosovania bez času (NT).     
Za nesprávne vyplnené prihlášky (zlé meno, priezvisko, ročník, SVK kód, prihlásenie na zlú 
disciplínu podľa vekovej kat. a pod.) nesie zodpovednosť PO/klub pretekára. 
 
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom 
štafety. Vyplnená prihláška – štartový lístok s poradím pretekárov sa odovzdá rozhodcovi ŠTK 
najneskôr 30 minút pred začiatkom príslušného poldňa.   
 
Odhlášky: zasielajú PO/kluby najneskôr do štvrtka do 20.00 hod. v týždni príslušného kola  
e-mailom na adresu prihlášok. Ak prihláška nebude PO/klubom odhlásená v tomto termíne, 
pretekár je povinný štartovať vo všetkých disciplínach, na ktoré bol prihlásený. 
 
Spracovanie štartovej listiny: bude vykonané najneskôr v piatok do 12.00 hod. v týždni 
príslušného kola. Následne bude rozposlaná e-mailom na adresy všetkých prihlásených klubov. 
 
Podmienky účasti: štartujú pretekári registrovaní v SPF na rok 2014 vo Východoslovenskej oblasti 
narodení v roku 2005 a starší. Prihlášky pretekárov, ktorí nie sú registrovaní v SPF na rok 2014 
k termínu uzávierok prihlášok nebudú akceptované. Platná registrácia na rok 2014 sa overuje pri 
spracovávaní prihlášok v programe Meet Manager. Neregistrovaní pretekári nebudú do štartovej 
listiny zaradení. Prihlasujúci PO/klub a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný stav 
prihlásených účastníkov mladších ako 18 rokov.  
 
Hospodárske podmienky: M VSO sa finančne zabezpečia v hotovosti spoločnou úhradou všetkých 
zúčastnených PO/klubov. Úhrada zahŕňa náklady na rozhodcovský zbor, počítačové spracovanie 
štartovej listiny a výsledkov, diplomy. Náklady jednotlivých PO/klubov budú rozpočítané podľa 
počtu štartov. 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
Predpis: súťaží sa podľa Pravidiel plávania a Súťažného poriadku SPF a ustanovení tohto rozpisu. 
 
Systém súťaže: preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Pretekári budú zaraďovaní do rozplavieb 
podľa prihlasovaných časov bez rozdielu vekovej kategórie. Pláva sa priamo na čas. Štart mimo 
súťaž nie je povolený. 
 
Pre kategórie C a B sú platné obmedzenia štartov podľa vekových kategórií.  
Vekové kategórie: 

žiactvo C (2004 – 2005) žiactvo B (2002 – 2003) žiactvo A (2000 - 2001) J+S (1999 a starší) 



Obmedzenie individuálnych štartov pre vekové kategórie: 

• žiactvo C – 2005 – 2 štarty/poldeň 

• žiactvo C – 2004 – 3 štarty/poldeň 

• žiactvo B  – 4 štarty/poldeň 

• žiactvo A, J+S – bez obmedzenia  
 
V disciplínach 800 a 1500 VS plávajú vo všetkých rozplavbách (okrem najrýchlejšej) vždy dvaja 
pretekári v jednej dráhe.  
 
Štafety sa budú plávať iba v prípade, ak v danej vekovej kategórii a disciplíne budú prihlásené 
minimálne 3 štafety.  
 
Bazén:  I. kolo – Michalovce – 25m/6 dráh  
  II. kolo – Spišská Nová Ves – 25m/8 dráh 
  III. kolo – Humenné – 25m/7 dráh 
 
Prezentácia: v termíne konania pretekov od 7.30 – 8.00 hod. v priestoroch plavárne  
 
Rozplávanie: bude rozdelené po 25 minút zvlášť pre ženy a pre mužov v poradí prvých dvoch 
disciplín príslušného kola. Za dodržanie tohto ustanovenia zodpovedá hlavný rozhodca. 
 
Vyhodnotenie: pretekári/štafeta v žiackych kategóriách (C, B, A), ktorí sa umiestnia na 1.mieste 
získajú titul „Majster VSO“ vo svojej vekovej kategórii a diplom. Pretekári, ktorí sa umiestnia na 2. 
a 3. mieste získajú diplom. Všetci členovia štafety získajú diplom. Vyhodnotenie a vyhlasovanie 
výsledkov jednotlivcov v kategórii C bude po ročníkoch (9 roční, 10 roční), v ostatných vekových 
kategóriách bude prebiehať podľa vekových kategórií (B, A) a disciplínach. Štafety budú vyhlásené 
podľa vekových kategórií (C, B, A). 
 
Námietky: do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci družstva písomne hlavnému 
rozhodcovi s vkladom 15 €. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadajúceho 
PO/klubu. 
 
Jury: na M VSO tvoria hlavný rozhodca, ŠTK a zástupca usporiadajúceho PO/klubu. 
 
Poplatky za priestupky proti súťažnému poriadku a skutočnostiam uvedeným v rozpise 
majstrovských súťaží podliehajú Smernici SPF o ukladaní poriadkových pokút. 
 
Povinnosti usporiadateľa: 

• pripraviť bazén v zmysle predpisov a pravidiel plávania 
• zabezpečiť príslušné podmienky pre počítačové spracovanie pretekov (miestnosť, el. 

prípojku, rezačku na papier, …...) 
• zabezpečiť ozvučenie bazénu, stupne pre víťazov a priestor na vyhlasovanie víťazov, 

diplomy v potrebnom množstve 
• zabezpečiť začiatok pretekov s nástupom rozhodcov a pretekárov, predstavenie 

funkcionárov 
• označiť priestor vymedzený pre jednotlivé PO/kluby 
• zabezpečiť rozhodcovský zbor podľa platného Súťažného poriadku SPF 
• v spolupráci s hlavným rozhodcom zabezpečiť priebežné vyhlasovanie víťazov 

 

 



1. 200m pol. preteky ženy C,B,A 11. 100m voľný spôsob muži C,B,A

2. 200m pol. preteky muži C,B,A 12. 100m voľný spôsob ženy C,B,A

3. 50m motýlik ženy C 13. 400m pol.preteky muži B,A

4. 50m motýlik muži C 14. 400m pol.preteky ženy B,A

5. 100m znak ženy C,B,A 15. 50m prsia muži C

6. 100m znak muži C,B,A 16. 50m prsia ženy C

7. 100m prsia ženy B,A 17. 200m prsia muži B,A

8. 100m prsia muži B,A 18. 200m prsia ženy B,A

9. 4x50m pol.preteky ženy C,B,A 19. 200m znak muži C

10. 4x50m pol.preteky muži C,B,A 20. 200m znak ženy C

1. 50m voľný spôsob muži C,B,A,J+S 11. 100m znak ženy J+S

2. 50m voľný spôsob ženy C,B,A,J+S 12. 100m znak muži J+S

3. 400m pol.preteky muži J+S 13. 200m voľný spôsob ženy C,B,A,J+S

4. 400m pol.preteky ženy J+S 14. 200m voľný spôsob muži C,B,A,J+S

5. 100m prsia muži C,J+S 15. 50m motýlik ženy J+S

6. 100m prsia ženy C,J+S 16. 50m motýlik muži J+S

7. 200m motýlik muži B,A,J+S 17. 100m pol.preteky ženy C,B,A,J+S

8. 200m motýlik ženy B,A,J+S 18. 100m pol.preteky muži C,B,A,J+S

9. 4x50m voľný spôsob muži C,B,A,J+S 19. 4x50m pol.preteky ženy J+S

10. 4x50m voľný spôsob ženy C,B,A,J+S 20. 4x50m pol.preteky muži J+S

21. 1500m voľný spôsob ženy J+S

22. 1500m voľný spôsob muži A,J+S

1. 100m voľný spôsob muži J+S 13. 200m pol.preteky ženy J+S

2. 100m voľný spôsob ženy J+S 14. 200m pol.preteky muži J+S

3. 100m motýlik muži C 15. 50m znak ženy C,J+S

4. 100m motýlik ženy C 16. 50m znak muži C,J+S

5. 200m znak muži B,A,J+S 17. 100m motýlik ženy B,A,J+S

6. 200m znak ženy B,A,J+S 18. 100m motýlik muži B,A,J+S

7. 50m prsia muži J+S 19. 200m prsia ženy C,J+S

8. 50m prsia ženy J+S 20. 200m prsia muži C,J+S

9. 400m voľný spôsob muži C,B,A,J+S 21. 800m voľný spôsob ženy B,A,J+S

10. 400m voľný spôsob ženy C,B,A,J+S 22. 800m voľný spôsob muži B,J+S

11. 4x50m voľný spôsob mix C,B,A,J+S

12. 4x50m pol.preteky mix C,B,A,J+S Obmedzenie individuálnych štartov pre vek. kategórie:

žiactvo C – 2005 – 2 štarty/poldeň

žiactvo C – 2004 – 3 štarty/poldeň

žiactvo B  – 4 štarty/poldeň

žiactvo A, J+S – bez obmedzenia 

uzávierka prihlášok: 13.10.2014 (pondelok)

III.kolo

8.11.2014 (sobota), Humenné, 9.00 hod. (rozplávanie od 8.00 hod.)

uzávierka prihlášok: 3.11.2014 (pondelok)

PROGRAM JESENNÝCH M VSO 
I.kolo

11.10.2014 (sobota), Michalovce, 9.00 hod. (rozplávanie od 8.00 hod.)

uzávierka prihlášok: 6.10.2014 (pondelok)

II.kolo

18.10.2014 (sobota), Spišská Nová Ves, 9.00 hod. (rozplávanie od 8.00 hod.)


