Medzinárodné majstrovstvá SR
Masters a o pohár mesta Žiliny
Pozvánka na večierok

Medzinárodné majstrovstvá SR Masters a
O pohár mesta Žiliny
Pozvánka na večierok
PSK Žilina už tradične organizuje spoločenské
posedenie s rautom, hudbou, tombolou a dobrou
zábavou.
Kde: Vonkajší areál Mestskej krytej plavárne v Žiline
Kedy: sobota 18.6.2022 o 19:30 hod.
Vstupné: 13 Eur / osoba

Internationa

PSK Žilina trad
a buffet, music

Where:
When: Saturda
Price: 13 Eur /

V tombole na šťastného výhercu čaká Smart TV.

A Smart TV is
raffle.

Počet osôb na spoločenskom posedení prosíme
nahlásiť spolu s prihláškou na preteky.
Poplatok na večierok bude vyberaný v sobotu
18.6.2022 počas registrácie vo vstupnom foyeri
Mestskej krytej plavárne v Žiline.

We kindly ask
social event to
The fee for th
18.6.2022 duri
the Municipal

Tešíme sa na účasť všetkých milovníkov plávania a
dobrej zábavy.

We look forwa
swimming and

MEDZINÁRODNÉ M-SR MASTERS

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ORGANIZÁTOR: Slovenská plavecká federácia
TECHNICKÉ USPORIADANIE: PSK (Plavecký seniorský klub) Žilina
TERMÍN A MIESTO KONANIA: 18. – 19.06.2022, Žilina
TERMÍN PRIHLÁŠOK: najneskôr do 06.06.2022
PRIHLÁŠKY: jednotlivcov aj štafiet posielať prednostne vo formáte lenex alebo emailom, alebo v inom formáte
vyžiadanom od športového administrátora na: editapavlikova.sa@gmail.com, kópia na: hofericova@swimmsvk.sk
ŠPORTOVÝ ADMINISTRÁTOR: Edita Pavlíková
ODHLÁŠKY: najneskôr do 16.06.2022 do 20:00 hod.
HOSPODÁRSKE A INÉ PODMIENKY



pretekári štartujú na vlastné náklady, na vlastné riziko a sú zodpovední za svoj zdravotný stav
vyžaduje sa REGISTRÁCIA DO SPF alebo jednorazový registračný poplatok 4,- €, platba v hotovosti pri
prezentácii. Poplatok neplatia zahraniční pretekári a pretekári registrovaní v roku 2022 v SPF.

ŠTARTOVNÉ





6,- € za každý prijatý individuálny štart aj štart štafety,
platba štartovného na účet SPF na základe faktúry najneskôr do 15.06.2022, alebo alternatívne v hotovosti
či prevodom pri prezentácii pretekári platiaci jednorazový registračný poplatok a zahraniční pretekári, pokiaľ
neuhradili štartovné na účet SPF.
PRIJATÍ PRETEKÁRI A NÁHRADNÍCI najneskôr do 11.06.2022

PRETEKY – organizácia a prezentácia
PREZENTÁCIA: 18.06.2022, 07:30 - 08:30 a 11.30 - 12:30 hod.


v priestoroch plavárne; pri prezentácii je klub povinný predložiť kópiu dokladu o úhrade štartovného
rozhodcovi ŠTK

TECHNICKÉ USTANOVENIA A PREDPISY






Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku a podľa tohto rozpisu.
Systém pretekov: preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na výsledky z
rozplavieb.
Bazén: 50m, 8 dráh, obrátky hladké
Meranie časov: elektronická časomiera Omega
Kategórie:
o jednotlivci - 25-29, 30-34, 35–39, 40–44, 45-49, 50–54, 55–59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
o štafety – 100-119, 120–159, 160–199, 200 – 239, 240+

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV





Prví traja pretekári v absolútnom poradí v jednotlivých disciplínach (podľa masters bodovacích tabuliek)
získajú medailu a diplom. Víťaz získa titul Medzinárodný Majster SR v plávaní Masters pre rok 2022.
Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii získajú medaile a diplomy. Víťazná štafeta získa
titul Medzinárodní Majstri SR v plávaní Masters pre rok 2022.
Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii získajú medaile a diplomy. Pretekári (1 muž a 1 žena), ktorí
dosiahnu najhodnotnejší bodový výkon (bez rozdielu veku a disciplíny) získajú pohár.
Najstarší pretekár a pretekárka obdržia pamätné plakety.

PROGRAM MEDZINÁRODNÝCH M-SR MASTERS
Sobota 18.06.2022 - 1.poldeň
Rozplávanie 08:30 – 09:15 hod. Začiatok pretekov o 09:30 hod.
Č.
Názov disciplíny
Č.
Názov disciplíny
1.
200 m motýlik muži
7.
800 m voľný spôsob muži
2.
200 m motýlik ženy
8.
800 m voľný spôsob ženy
3.
200 m znak muži
9.
400 m polohové preteky muži
4.
200 m znak ženy
10.
400 m polohové preteky ženy
5.
200 m prsia muži
6.
200 m prsia ženy
Predpokladané ukončenie poldňa o 11:30 hod.
Sobota 18.06.2022 - 2.poldeň
Rozplávanie 12:30 – 13:15 hod. Začiatok pretekov o 13:30 hod. / Otvárací ceremoniál
Č.
Názov disciplíny
Č.
Názov disciplíny
11.
50 m voľný spôsob ženy *1 „Memoriál Ing. Jožka
19.
200 m voľný spôsob ženy
Víziho“
12.
50 m voľný spôsob muži *1 „Memoriál Ing. Jožka
20.
200 m voľný spôsob muži
Víziho“
13.
100 m prsia ženy
21.
200 m polohové preteky ženy
14.
100 m prsia muži
22.
200 m polohové preteky muži
15.
100 m znak ženy
23.
4 x 50 m polohové preteky ženy
16.
100 m znak muži
24.
4 x 50 m polohové preteky muži
17.
50 m motýlik ženy
25.
4 x 50 m voľný spôsob mix
18.
50 m motýlik muži
Predpokladané ukončenie poldňa o 18:00 hod.
Nedeľa 19.06.2022 - 3.poldeň
Rozplávanie 08:30 – 09:15 hod. Začiatok pretekov o 09:30 hod.
Č.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1

Názov disciplíny
100 m voľný spôsob muži
100 m voľný spôsob ženy
50 m prsia muži
50 m prsia ženy
50 m znak muži
50 m znak ženy
100 m motýlik muži
100 m motýlik ženy

Č.
34.
35.
36.
37.
38.

Názov disciplíny
400 m voľný spôsob muži
400 m voľný spôsob ženy
4 x 50 m voľný spôsob muži
4 x 50 m voľný spôsob ženy
4 x 50 m polohové preteky mix

Predpokladané ukončenie poldňa o 14:00 hod.

Memoriál Ing. Jožka Víziho na 50m voľný spôsob ženy a 50m voľný spôsob muži k príležitosti 90. rokov
založenia plaveckého a vodnopólového klubu vo Vrútkach.

