
 

 

 

Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves 

Vás pozýva na plavecké preteky  

PUTOVNÝ POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA 

 

Usporiadateľ:  Športový klub Iglovia, Spišská Nová Ves  

Termín :             7.2.- 8.2.2015 

Miesto:              Mestská krytá plaváreň, Za Hornádom 13, Spišská Nová Ves 

Bazén :               25m, 8 dráh, obrátky hladké, časomiera Omega 

 

Prihlášky :       Prihlášky  posielať na adresu : Elena Stanková, Za Hornádom 7, 052 01 Spišská Nová Ves. 

  Elektronickou poštou vo formáte Lenex na adresu stk.vso@gmail.com , počet účastníkov a  

  štartov na stankovaelena@post.sk. Prihlášky sa podávajú najneskôr do 1.2.2015. 

                             Prípadné odhlášky a zmeny je potrebné nahlásiť najneskôr do 5.2.2015 do 12.00. 

 

Ubytovanie a strava : Ubytovanie a stravu zabezpečí usporiadateľ  na základe záväznej písomnej  

  objednávky zaslanej do 1.2.2015 (R - 4,00€, O - 4,00€, V - 4,00€, ubytovanie 13,00€/osoba). 

                             Bližšie informácie poskytne p. Stanková na tel. čísle 0949 519 371. 

 

Systém pretekov: Súťaží sa podľa Pravidiel plávania a Súťažného poriadku SPZ a podľa ustanovení  

       tohto rozpisu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise. 

 

Prezentácia:    7.2.2015 od 7.30 do 9.00 v priestoroch plavárne na poschodí. 

 

Ceny:    Pretekári na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach a kategóriách  získajú diplom a  

          medailu. Klub s najvyšším bodovým ziskom získa Putovný pohár. Body sa prideľujú podľa kľúča :      

1.miesto – 5b 

2. miesto – 4b 

3. miesto – 3b 

4. miesto – 2b 

5. miesto – 1b 

               Body sa prideľujú za umiestnenie jednotlivcov aj štafiet, vždy dvom najlepším z klubu/oddielu. 

 

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. 

 

Hospodárske podmienky : Prihlásení pretekári štartujú na vlastné náklady.  

                                                 Štartovné je 3,50€ za každý prijatý individuálny štart. 

 

 



Vekové kategórie :    žiaci, žiačky „B“    11-12 roční          2004-2003 

   žiaci, žiačky „C“    9-10 roční            2006-2005 

   deti               „D1“    8 roční               2007 

   deti               „D2“     7 roční a ml.    2008 a mladší 

Vo všetkých vekových kategóriách platí obmedzenie počtu štartov podľa Pravidiel  plávania a Súťažného 

poriadku. Podmienkou účasti na pretekoch je registrácia každého pretekára v SPF. 

 

Systém pretekov: Preteky sú súťažou jednotlivcov, štafiet a klubov. Pláva sa priamo na čas, bez finále. 

 

Časový rozpis: 
Sobota doobeda:                                                                           Sobota poobede:  

8.00-8.45   - rozplávanie                                                               14.00-14.45   - rozplávanie                                                             

9.00-13.00  1. 200m voľný spôsob  muži  / B,C /                      15.00-19.00  14. 25m prsia ženy / D1,D2 / 

                     2. 200m voľný spôsob ženy  / B,C /                                               15. 25m prsia muži / D1,D2 / 

                     3. 50m prsia muži / B,C,D1,D2 /                                                     16. 100m znak ženy / B,C / 

                     4. 50m prsia ženy / B,C,D1,D2 /                                                     17. 100m znak muži / B,C / 

                     5. 100m motýlik  muži / B,C /                                                         18. 50m voľný spôsob ženy /B,C,D1,D2 / 

                     6. 100m motýlik ženy / B,C /                                                           19. 50m voľný spôsob muži / B,C,D1,D2 / 

                     7. 25m motýlik muži / D1,D2 /                                                        20. 25m znak ženy / D1, D2 / 

                     8. 25m motýlik  ženy / D1, D2 /                                                      21. 25m znak muži / D1, D2 / 

                     9. 200m prsia muži / B, C /                                                              22. 200m prsia ženy / B,C / 

                               štafety                                                                                                       štafety  

                    10. 4x 25m voľný spôsob muži / D1,D2 /                                       23. 4x25m polohové preteky ženy / D1,D2/ 

                    11. 4x 25m voľný spôsob ženy / D1, D2 /                                      24. 4x25m polohové preteky muži / D1,D2/ 

                    12. 4x50m voľný spôsob muži / B, C /                                            25. 4x50m polohové preteky ženy / B, C / 

                    13. 4x50m voľný spôsob ženy / B,C /                                             26. 4x50m polohové preteky muži / B,C / 

 

Nedeľa doobeda: 

8.00-8.45   - rozplávanie 

9.00-13.00  27. 200m znak muži / B,C /                                                             35. 100m polohové preteky muži / B,C / 

                     28. 200m znak ženy / B,C /                                                              36. 100m polohové preteky ženy / B,C / 

                     29. 25m voľný spôsob muži / D1,D2 /                                           37. 50m znak muži / B,C,D1,D2 / 

                     30. 25m voľný spôsob ženy / D1,D2 /                                           38. 50m znak ženy / B,C,D1,D2 / 

                     31. 100m prsia muži / B,C /                                                            39. 100m voľný spôsob muži / B,C / 

                     32. 100m prsia ženy  / B,C /                                                            40. 100m voľný spôsob ženy / B,C / 

                     33. 50m motýlik muži / B,C,D1,D2 / 

                     34. 50m motýlik ženy / B,C,D1,D2 / 

 

Tešíme sa na vašu účasť a športové výkony. 
 

 

Športový klub Iglovia , Za Hornádom 7, 052 01 Spišská Nová Ves 

tel.: 0949 519 371 

mail: stankovaelena@post.sk, z.stankova@centrum.sk 

web: www.skiglovia.snv.sk 


