
Zväz Potápačov Slovenska 
Športový výbor  

 

  

  
 

  

 

 

Propozície  
 

3. kolo Ligy mládeže a Slovenskej ligy 2019 

a 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v diaľkovom plávaní 

s plutvami 

 

podporované 

 

 
 

 

 

07.09.2019  



Areál športu a relaxu AQUAREA 

Čierna voda 

 

 

 

Organizačný výbor:  
 

Organizátor: Zväz potápačov Slovenska 

    

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Štefan Mika    

Technické zabezpečenie: Zväz potápačov Slovenska 

Hospodár:  Mgr. Zuzana Žecová    

Hlavný rozhodca: Miroslav Mavrák    

Výpočtové stredisko:     MATES system s.r.o. / Ing. Pavol Mates / www.mates.sk 

Bezpečnosť: Vodná záchranná služba- Spolok ochrancov vody OCTOPUS 

 

 

  
 

 

Miesto konania pretekov: Areál športu a relaxu AQUAREA  

 

Dátum konania pretekov: 07.09.2019 

 

Rozloha:  100 hektárov 

Teplota vody: cca 24 °C 

GPS:  https://goo.gl/maps/9DY3mDfa4MZ9pLB66 

 

Program: 07.09.2019 - sobota 

http://www.mates.sk/
http://www.mates.sk/


 08:30 prezentácia účastníkov  

 10:00 začiatok pretekov – 3.kolo LM a SP 

 15:00 Ukončenie podujatia  

 

                            

Účasť: Učastníkmi  môžu byť všetky kluby ZPS na základe zaslaných prihlášok v riadnom 

termíne. 

 

1. Registrácia,  doklady,  kontrola: 

Každý pretekár musí predložiť:  platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok, športovú 

registráciu a preukaz ZPS.  

 

2. Prihlášky, odhlášky: 

Prihlášky je klub povinný zaslať v excelovskej tabuľke najneskôr do 04.09.2019 

na mailové adresy: office@mates.sk, secsc@zps-diving.sk a kópiu na  zps@zps-diving.sk 

Odhlášky je možne zasielať do 05.09.2019 - 20:00 hod 

 

Každý klub je povinný spolu s prihláškou zaslať mená 2 rozhodcov, ktorých poskytne 

organizátorovi do rozhodcovského zboru na tieto preteky (rozhodcovia majú hradené cestovné 

náklady, ubytovanie a stravu).  Každý rozhodca a člen organizačného tímu, ktorý si uplatňuje 

nárok na preplácanie nákladov musí byť riadnym členom ZPS so zaplateným členským na rok 

2019. 

 

3. Štartovné: 

Štartovné na 3. kolo Ligy mládeže a Slovenský pohár a zároveň Majstrovstá SR v DPP je 15,- € 

(slovom pätnásť eur) za každého pretekára, ktoré je potrebné  uhradiť na účet: ŠV ZPS SK 16 

1111 0000 0066 0099 9011  najneskôr do 05. 09. 2019 (v zmysle Súťažného poriadku M SR). 

Kópiu bankového výpisu zaslať na ZPS. V opačnom prípade nemôže klub štartovať.  

 

4. Disciplíny: 

 

3. kolo Liga mládeže a Slovenský pohár a zároveň Majstrovstvá SR v DPP 

Kategória E .........  300 m 

Kategória D ....   1 000 m 

Kategória C .....  1 500 m 

Kategória B .....  3 000 m 

Kategória A .....  3 000 m 

 

Vzdialenosti tratí budú prispôsobené aktuálnym podmienkam (počasie, teplota vody, príp. iné). 

 

5. Vyhodnotenie:  

Výsledky 3. kola Ligy mládeže a Slovenského poháru a zároveň M SR v DPP budú 

vyhodnotené priebežne počas pretekov. Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórií budú 

ocenení diplomom a medailou. Celkové výsledky Ligy mládeže a Slovenského pohára 

a Majstrovstiev Slovenskej republiky v diaľkovom plávaní s plutvami budú vyhlásené po 

ukončení pretekov. 

 

6. Pravidlá: 

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov pre SR. 
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7. Protesty: 

Podávajú sa písomne najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi  

s vkladom 30,- EUR (slovom tridsať eur). 

 

8. Jury: 

Bude zvolená na porade vedúcich výprav. 

 

9. Časomiera: 

Zabezpečí organizátor - ručné meranie rozhodcami a MATES system s.r.o. / Ing. Pavol Mates / 

www.mates.sk 

 

10. Poistenie: 

Usporiadateľ účastníkov pretekov nepoisťuje. 

 

11. Antidoping:  

V súlade so Zákonom o športe č. 400/2015 Z.z., §89 je každý vybraný pretekár povinný 

podrobiť sa prípadnej dopingovej kontrole a byť súčinný s dopingovým komisárom.  

 

 

12. Kategórie: 

E 2008 – 2009    

D 2007 - 2006   

C 2005 - 2004 

B 2003 - 2002  

A  2001 – starší 

    

13. Ubytovanie, strava:  

Usporiadateľ nezabezpečuje. 

Podľa potreby je možné kontaktovať areál AQUAREA na webovej stránke 

https://www.aquarea.sk/kontakt/ 

 

Stravovanie je možné využiť priamo v areáli – Bufety a reštaurácie    

 

 

16. Konanie pretekov: 

V prípade nízkeho počtu pretekárov si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť preteky a to 

najneskôr do 3 dní pred konaním pretekov s riadnym uzatvorením prihlášok.  
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17. Mapa, metrika tratí: 

 
       

 

18. Podrobný program podujatia 

 

Sobota ‒ 07.09.2019 

 

08:30 – 09:30  Prezentácia, Areál AQUAREA 

09:30 – 09:45  Porada vedúcich klubov 

09:45 – 10:00  Porada rozhodcov 

10:00 Otvorenie pretekov,   

10:45 Výklad trate 

11:00 Preteky – 3.kolo LM a SP 2019 

 trate podľa kategórii 

15:00 Obed 

16:30 Vyhodnotenie 

 

 


