
Propozície plaveckých pretekov „ O pohár mesta Handlová 

žiakov kategórie „C“ Handlová, 20.– 21.05.2017 

 

                                                                                   Plavecký klub Handlová 

Vás pozýva na plavecké preteky 

 

O pohár mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie „C“ 

 

Všeobecné ustanovenia: 

Názov súťaţe :   O pohár mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie „C“  

Usporiadateľ :   Plavecký klub Handlová  

Termín a miesto konania              20. – 21.05.2017  krytá plaváreň mesta Handlová 

Termín prihlášok  Na preteky sa môţu prihlásiť iba registrovaní pretekári  v SPF. 

                                                         Prihlášky sa zasielajú vo formáte Lenex emailom na: kanmika@gmail.com   

                                                         kópia : jamaj11@azet.sk 

Prihlášky zasielať do 12.05.2017 

 

Potvrdenie prijatých prihlášok : zverejní sa najneskôr do 15.5.2017 

Odhlášky :    najneskôr do 17.5.2017 do 20:00 hod. 

Športový administrátor:   Michal Kán,  tel.: 0907 171758  

Štartujú : Ţiaci a ţiačky kategórie  „C“  ročník narodenia 2007 – 2008 , 

  Ţiaci a ţiačky kategórie  „D“  najmenší ( r. 2009 a mladší ) 

 

 

LEN  REGISTROVANÍ  PRETEKÁRI  A PRETEKÁRKY 

 

 

Hospodárske podmienky:  Prihlásené kluby  štartujú na vlastné náklady,  

Platba v hotovosti. 

Štartovné:   3,50 € za každý prijatý štart,  1 štafeta = 1 štart 

6,00 € za pretekára štartujúceho 25 m disciplíny 

 

 

Ubytovanie a strava: Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie a stravu oddielom, na základe záväznej písomnej 

objednávky zaslanej v termíne  do 14.05.2017 ( presné počty nocľahov, raňajok, obedov 

a večerí )  

                                                               na adresu:  Mgr. Mária Májová  jamaj11@azet.sk 

 

 Odhlášky zo stravy a ubytovania:       najneskôr do 17.05.2017 do 12.00 hod. 

 

!!! ODHLÁŠKY PO TOMTO TERMÍNE USPORIADATEĽ NEBUDE AKCEPTOVAŤ!!!!!! a klub je povinný objednané 

uhradiť 

 

Informácie o ubytovaní a strave:  

Ubytovanie : A : ZŠOS, Lipová 8, Handlová – 9 €/ noc/ osoba , kapacita  miest   iba  62 

 

Strava :    je zabezpečená na ZŠOS, cena Raňajky :  3,50 €  

                                                                       Obed:        4,50 €   

                                                                       Večera:     4,00  € 

 

V prípade záujmu o bezlepkovú stravu žiadame nahlásiť vopred 

 

Pred ubytovaním prezentácia na krytej plavárni nutná! 
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Technické ustanovenia: 

Systém pretekov :  Preteky sú súťažou jednotlivcov, v rozplavbách priamo na čas, bez finále 

Predpisy súťaţe : Preteká sa podľa platných „Pravidiel a súťažného poriadku plávania „ SPF   

a ustanovení tohto rozpisu 

Disciplíny č.3, 4, 9, 10 , 15, 16, 19, 20  sú vložené disciplíny len pre REGISTROVANÍCH            

 plavcov roč.  2009 a mladší 

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

Prezentácia : 19..05.2017   od 17,00 hod do 20,00 hod . resp.  20.05.2017  od 7,30 hod do 7,45 hod.  

                                                         vo vyhradenom priestore  plavárne 

Vstup na bazén :   Povolený len pretekárom, trénerom a vedúcim družstiev 

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

Vyhodnotenie :   Vyhodnotení budú prví traja pretekári v disciplíne , po ročníkoch, získajú medailu a diplom 

   Bodovanie klubovej súťaže – 3 body za 1 miesto, 2 body 2. miesto, 1 bod 3. miesto 

 

                                Klub ktorý   dosiahne najviac bodov získava putovný Pohár mesta Handlová   

 

Informácie o súťaţi: 

Všeobecné :                    Mgr. Mária Májová e- mail: jamaj11@azet.sk 

Ubytovanie a strava :      Mgr. Mária Májová  0911 226 906  e- mail: jamaj11@azet.sk 

Aktuality a výsledky :      Michal Kán   kanmika@gmail.com  

 

Časový rozpis a poradie disciplín : 

 

Sobota, 20.05.2017 (1. poldeň)                                                             Sobota,  20.05.2017 ( 2. poldeň ) 

Rozplávanie : muţi  8,00 – 8,25   hod.                                           Rozplávanie :        muţi 13,30 – 13,55 hod. 

                        ţeny  8,25 – 8,50   hod                                                                           ţeny  14,00 – 14,25 hod 

Slávnostné otvorenie pretekov  o 9.00 hod.                                       Začiatok 2.poldňa :   14,45 hod  

Predpokladané ukončenie poldňa o 12,00 hod.                                Predpokladané ukončenie poldňa o 17,30 hod. 

1. 50m voľný spôsob žiaci                                                                      15. 25 m prsia žiaci 

2. 50m voľný spôsob žiačky                                                                   16. 25 m prsia žiačky 

3. 25 m  voľný spôsob žiaci                                                                    17. 50m prsia žiaci 

4. 25 m voľný spôsob žiačky                                                                  18. 50m prsia žiačky 

5. 100m polohové preteky žiaci                                                             19. 25 m motýlik žiaci  

6. 100m polohové preteky žiačky                                                          20. 25 m motýlik žiačky 

7. 100m znak žiaci                                                                                 21.100m voľný spôsob žiaci 

8. 100m znak žiačky                                                                              22. 100m voľný spôsob žiačky 

9.  25 m znak žiaci                                                                                 23.100m  motýlik  žiaci  

10. 25 m znak žiačky                                                                             24. 100m motýlik žiačky  

11. 50m motýlik žiaci                                                                            25. 4 x 50m voľný spôsob žiaci 

12. 50m motýlik žiačky                                                                         26. 4 x 50m voľný spôsob žiačky 

13. 200m voľný spôsob žiaci                                                                   

14. 200m voľný spôsob žiačky  

                                                               

 Nedeľa,  21.05.2017 (3. poldeň)  

Rozplávanie : muţi  8,00 – 8,25   hod. 

                        ţeny  8,25 – 8,50   hod 

Začiatok 3. poldňa :   o 9.00 hod.  

Predpokladané ukončenie poldňa o 11,30 hod 

27. 100m prsia žiaci  

28. 100m prsia žiačky  

29. 50m znak žiaci  

30. 50m znak žiačky  

31. 200m polohový pretek žiaci  

32. 200m polohový pretek žiačky  

33. 4 x 50m polohové preteky žiaci  

34. 4 x 50m polohové preteky žiačky 
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