
 

 

 

 

 

STREDOEURÓPSKY POHÁR MLÁDEŽE 2019 

v plávaní s plutvami 
 

 

Zvolen 4.5. 2019 

2. kolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor: Mesto ZVOLEN 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

 

Riaditeľ preteku:  Milan Hofbauer 

 

Hlavný rozhodca:   

 

Lekár:   Nemocnica Zvolen 

 

Časomiera:   POLISTIME, Petr Polišenský, elektronická + stopky 

 

Technické zabezpečenie: Ladislav Zelina 

 

Miesto pretekov:  Mestské kúpele Zvolen, 25m bazén 

 

 



 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Účasť 

Zúčastniť sa môžu všetky kluby uvedené v pravidlách SPM 2019 a pozvané 

kluby.  Súťaží sa podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov platných pre 

plutvové plávanie (PP, RP a BF) a tiež podla Pravidiel SPM 2019. 

Ceny budú udeľované podľa Pravidiel SPM 2019. 

Prezentácia sa uskutoční vo vestibule Mestských kúpelov Zvolen. 

 

2. Prihlášky 

Prihlášky – vyplnený priložený formulár (xlsx) s uvedením  

priezviska, mena, ročníka, kategórie, čísla plávanej disciplíny a nasadených 

časov je potrebné zaslať na e-mail adresu   ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com  

Kópiu na: hofikvszv@gmail.com a zelinac11@azet.sk   do 25.4.2019 

 

Bližšie informácie: Ing. Milan Hofbauer, +421 908 885 444 

Po vyššie uvedenom termíne usporiadateľ nebude akceptovať prihlášky. 

Posledné úpravy (odhlášky pretekárov) sú možné najneskôr do 1.5.2019 – 19.00  

e-mailom na vyššie uvedené adresy. 

 

3. Cestovné, poistenie 

hradí a zabezpečuje si každý vysielajúci klub z vlastných prostriedkov, 

Kluby a pretekári nebudú požadovať náhradu škody od usporiadateľa. 

 

4. Pravidlá 

Pretek sa uskutoční podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov platných pre 

plutvové plávanie (PP, RP a BF) a tiez podla Pravidiel SPM 2019. 

Štartujú pretekári a pretekárky kategórií A+B, C, D, E, E0 

Kategória E0, E môžu plávať bez dýchacej trubice a majú povolené malé 

monoplutvy do rozmeru laminátu 50 cm x 50 cm  

(rozmer je rátaný bez gumených „botiek“). 
 

5. Ceny budú udeľované podľa Pravidiel SPM 2019. 

 

6. Pretekári sa nemôžu postaršovať. 

Pretekári budú nasadení do rozplavieb spoločne podľa prihlásených časov. 

Vyhodnotenie bude podľa vekových kategórií – E0, E, D, C, B+A 

 

7. Štartovné pre kluby organizujúce jednotlivé kolá SPM sa neúčtuje, pre 

ostatné kluby bude účtované podľa odsúhlasených pravidiel SPM pre rok 2019. 

 

8. Ubytovanie 

Usporiadateľ môže zabezpečiť ubytovanie a stravovanie na základe požiadavky 

uvedenej v prihláške.  

Prosím predbežný počet osôb na ubytovanie nahlásiť do 23.4.2019. 
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II. Technické ustanovenia 
 

1. Usporiadanie súťaže 

Súťaží sa podľa platných pravidiel pre plutvové plávanie (PP, RP a BF) a tiez 

podla Pravidiel SPM 2019. 

 

2. Bazén 

rozmery:    25 x10 

hĺbka:   0,8 – 3,8 

počet dráh:   6 

teplota vody:  26 - 27 0 C 

 

3. Kategórie 

E0 – 2010 a mladší 

E –   2009 - 2008 

D –   2007 - 2006 

C –   2005 - 2004 

B+A  – 2003 a starší 

 

4. Jury 

bude zvolená na porade vedúcich výprav 

 

5. Protesty 

podávajú sa písomne s odovzdaním hlavnému rozhodcovi najneskôr 15 min. po 

zverejnení výsledkov s vkladom 10,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Časový rozpis preteku – Sobota 4.5.2019 
 

8,30 - 9,00 hod. Prezentácia 

9,00 hod. Porada vedúcich 

9,10 hod. Porada rozhodcov 

9,00-9,40 hod.  Rozplávanie 

9,50 hod. Slávnostný nástup a otvorenie pretekov 

10,00 – 17,00 hod. Preteky 

 

Poradie disciplín  SPM 2019: 

 

50 PP – E0, E, D, C, B+A  dievčatá, chlapci 

 

krátka prestávka (10 min.) 

 

50 BF – E0, E, D, C, B+A  dievčatá, chlapci 

100 PP – E0, E  dievčatá, chlapci 

 

prestávka (30 min.) 

 

400 PP – D, C, B+A   dievčatá, chlapci 

17:00 - Slávnostne vyhodnotenie 2. kola  SPM 2019 

 

 

 

III. Záverečné ustanovenia 
Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmien v propozíciách z technicko-

organizačných dôvodov. 

 
 


