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XXI. CENA POPRADU 2016  

IX. Memoriál Filipa Lutza  
 

medzinárodné plavecké preteky 
 

FPD Slovenský pohár družstiev v plávaní 2016 
4.kolo 

 
 

   
 
 



Všeobecné ustanovenia  

 
Usporiadateľ:  Klub plávania AQUACITY Poprad,        

   http://www.aquap.sk/akcie-klubu/cena-popradu-2/cena-popradu-2016/ 

https://www.swimmsvk.sk/preteky/vc-popradu-memorial-flutza 

 

Dátum konania:  27.05 - 29.05.2016  

 

Miesto konania:  AQUACITY Poprad, Športová 1397/1, Poprad 058 01  

 

Prihlášky:  posielať do 12.05.2016 vo formáte Lenex mailom na: cenapopradu@aquap.sk  

Prípadné odhlášky alebo zmeny budú akceptované do 25.05.2016 do 12.00 h. Po tomto termíne sú kluby povinné 

zaplatiť štartovné aj za nezúčastnených pretekárov!  

 

Štartovné:  4,50 € / 1 štart 

    

V štartovnom je už započítaný aj vstup do termálnych bazénov na vyplávanie pre pretekárov a 1 trénera na 10 

plavcov. Slovenskí seniorskí reprezentanti nominovaní do reprezentácie SR pre rok 2016 štartovné 

neuhrádzajú. 

 

Ubytovanie a strava:  zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky zaslanej do 13.05.2016 

    mailom na: manazer@aquap.sk kópia gurcikp@aquacity.sk 

Odhlášky z ubytovania a stravy budú akceptované do 25.05.2016 do 12.00 h. Po tomto 

termíne sú kluby povinné uhradiť plnú sumu aj za nezúčastnených pretekárov!  

 

Informácie k súťaži:  Miloš Božík, tel: +421 907 979 751, mail: stk@aquap.sk 

    Martin Králik, tel: +421 911 381 035, mail: manazer@aquap.sk 

 

Informácie k ubytovaniu, strave, možnosti tréningu:  

Martin Králik, tel: +421 911 381 035, mail: manazer@aquap.sk 

    Peter Gurčík, tel: +421 910 802 330, mail: gurcikp@aquacity.sk  

 

Technické ustanovenia  

 

Prezentácia:  27.05.2016 od 11.00 do 13.00 vo vstupnej hale hotela AQUACITY 

  

Bazén:  krytý 50 m bazén, 8 dráh, obrátky hladké, elektronická časomiera OMEGA 

   Bazén na vyplávanie otvorený 33 m 

 

Predpis:   súťaží sa podľa platných pravidiel plávania a týchto propozícií. Usporiadateľ si  

   vyhradzuje právo na zmeny v rozpise. 

 

Kategórie:   B - ml. žiaci, žiačky  nar. 2004 – 2005 

   A - st. žiaci, žiačky  nar. 2002 – 2003 

   D – juniori a seniori  nar. 2001 a starší. 
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Systém pretekov:  

 

 Preteky sú súťažou jednotlivcov a u žiakov aj súťažou družstiev.  

 Do súťaže družstiev sa hodnotia max. dvaja pretekári z kategórie žiakov B a A v individuálnych 

disciplíne z jedného klubu podľa umiestnenia.  

 Systém bodovania pre súťaž družstiev:  

I. miesto – 7 bodov, II. miesto – 5 bodov, III. miesto – 4 body,  

IV. miesto – 3 body, V. miesto – 2 body, VI. miesto – 1 bod 

 Všetky disciplíny mimo hlavnej sa plávajú v kategóriách priamo na čas, bez finále.  

 Hlavná disciplína Ceny Popradu, ktorou je 200m prsia – Memoriál Filipa Lutza, sa pláva na 

finále bez rozdielu veku v kategórii OPEN. 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet rozplávb a počet pretekárov podľa výkonu a 

doplniť štartovú listinu o pretekárov domáceho klubu a zahraničných pretekárov, s ktorými má 

domáci klub recipročný vzťah. 

 

Ceny:   

  

 Pretekári na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach kategórie B a A získajú medailu, 

diplom a vecné ceny.  

 Pretekári na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach kategórie D získajú pohár, diplom a 

vecné ceny.  

 V hlavnej disciplíne pretekov - 200 m prsia – Memoriál Filipa Lutza prvé tri miesta v open 

kategórii mužov aj žien získajú finančnú odmenu 150,- €, 100,- € a 50,- € a vecné ceny.  

 Prvé tri štafety 4 x 50 m PP aj 8 x 50 m VS získajú vecnú cenu - tortu.  

 Prvé tri družstvá v súťaži družstiev v kategórii žiakov získajú pohár. 

 Pretekár a pretekárka v kategórii open s bodovo najhodnotnejšími výkonmi budú ocenení 

finančnou prémiou 100,- € 

 Pretekár a pretekárka v kategórii žiakov („B“ a „A“ ako jedna kategória) s bodovo 

najhodnotnejšími výkonmi budú ocenení finančnou prémiou 50,- €, 

 Pretekárom, ktorí sa nezúčastnia slávnostného ceremoniálu vyhlasovania víťazov si 

usporiadateľ vyhradzuje právo neodovzdať ceny. 

 

 

Námietky:  

 
 do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva písomne vedúci družstva hlavnému rozhodcovi s 

vkladom 20,- €, ktorý v prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa.  

 

 

Sprievodné podujatia:  

 

 banket pre zástupcov družstiev, sponzorov a hostí v salóniku - 28.05.2016 

 



Program pretekov: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vstup do priestorov bazéna 28.5. a 29.5.2016 bude možný už od 7:30 h. Žiadame účastníkov o 
dodržiavanie pokynov, ktoré sú prílohou propozícií.  

 
KP AQUACITY Poprad sa teší na Vašu účasť a želá Vám príjemný športový zážitok.   

  

piatok, 27.05.2016  
13.00 – 13.25 rozplávanie muži 
13.30 – 13.55 rozplávanie ženy  
14.15 - nástup rozhodcov a pretekárov, otvorenie pretekov  
14.30 - začiatok 1.poldňa  

1./2. 50 m Motýľ  muži/ženy B, A, D 

3./4. 100 m Prsia  muži/ženy B, A, D 

5./6. 200 m Znak muži/ženy B, A, D 

7./8. 200 m Voľný spôsob muži/ženy B, A, D 

sobota, 28.05.2016  
8.00 – 8.25 rozplávanie ženy 
8.30 – 8.55 rozplávanie muži 
9.00 - začiatok 2.poldňa  

9./10. 50 m Voľný spôsob ženy/muži B, A, D 

11./12. 
200 m Prsia – rozplavby 
Memoriál Filipa Lutza 

ženy/muži open 

13./14. 100 m Motýľ ženy/muži B, A, D 

15./16. 400 m Polohové preteky ženy/muži B, A, D 

sobota, 28.05.2016  
14.00 - 14.25 rozplávanie muži 
14.30 – 14.55 rozplávanie ženy 
15.00 - začiatok 3.poldňa  

Finále 
200 m Prsia - Finále 
Memoriál Filipa Lutza 

muži/ženy open 

17./18. 100 m Znak muži/ženy B, A, D 

19./20. 200 m Motýľ muži/ženy B, A, D 

21./22. 50 m Prsia muži/ženy B, A, D 

23./24. 400 m Voľný Spôsob muži/ženy B, A, D 

25. 4 x 50 m Polohové preteky  mix štafety open 

nedeľa, 29.05.2016  
8.00 – 8.25 rozplávanie ženy 
8.30 – 8.55 rozplávanie muži 
9.00 - začiatok 4.poldňa  

26./27. 200 m Polohové preteky ženy/muži B, A, D 

28./29. 100 m Voľný spôsob ženy/muži B, A, D 

30./31. 50 m Znak ženy/muži B, A, D 

32. 8 x 50 m Voľný spôsob mix štafety open 



 
Organizačné pokyny 

Cena Popradu 27.05.-29.05.2016 
 

 

1. Do bazénov je z hygienických dôvodov povolený vstup len v plavkách. 

2. Do priestorov bazénov je povolený vstup len po prezutí sa do čistej, letnej, 

otvorenej, hygienicky nezávadnej obuvi, krátkych letných nohaviciach ( šortky ), 

krátkom letnom tričku alebo tielku, nie vo veciach, v ktorých účastník pretekov 

prišiel zvonku. 

3. Z hygienických dôvodov nie je možné zdržiavať sa v priestore bazénov v ponožkách, 

v uzavretej obuvi, nohaviciach, bundách alebo v inom oblečení, v ktorom účastník 

pretekov prišiel zvonku. 

4. Každý účastník pretekov je povinný preukázať sa preukazom totožnosti s fotkou, 

a to každému zamestnancovi AquaCity Poprad, ktorý ho na to vyzve. 

5. Všetkým účastníkom preteku bude vydaný čip a povolený vstup do jednotlivých zón 

len na základe výmenného lístka, ktoré budú hromadne vydávané vedúcim družstiev 

pri prezentácii klubu na základe zaslanej prihlášky na preteky. 

6. Všetkým prihláseným plavcom a vždy jednému trénerovi na 10 plavcov bude vydaný 

čip s programom AQUA packet, ostatným trénerom a sprievodu bude vydaný čip 

s programom SPORT packet vždy 1 čip na 5 plavcov maximálne 10 čipov na klub. 

7. Čip je účastník pretekov povinný vrátiť pri odchode z priestorov aquaparku aj 

v prípade odchodu počas obedňajšej prestávky; ak tak neurobí, alebo ak čip stratí, 

bude mu účtovaná pokuta 45€. 

8. K čipu bude vydávaná farebná páska, na základe ktorej bude účastníkom pretekov 

opätovne vydaný čip, pokiaľ účastník pretekov opustil areál aquaparku počas 

obedňajšej prestávky. 

9. Spoločnosť AquaCity Poprad si vyhradzuje právo odobrať účastníkom pretekov 

jednotlivé vstupy, čipy alebo iné benefity v prípade, že dôjde k porušeniu 

organizačných pokynov, prevádzkového poriadku, výmene čipov alebo 

identifikačných pások medzi jednotlivými účastníkmi. 

10. Účastníci pretekov si svoje veci uložia do skriniek v šatni a vo vyhradených 

priestoroch určených pre zúčastnené kluby. Ukladanie svojich osobných vecí mimo 

vyhradených priestorov sa nepovoľuje z dôvodu obmedzenia pohybu ostatných 

klientov aquaparku. 

11. Všetkých účastníkov pretekov prosíme, aby dodržiavali prevádzkový poriadok 

AquaCity Poprad a riadne rešpektovali ostatných návštevníkov tohto zariadenia, 

ktorí si prišli oddýchnuť 

 
 
       vedenie AQUAPARKU Poprad, s.r.o      

         a organizačný výbor pretekov 
 

 


