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Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava pod záštitou Zväzu potápačov Slovenska, si vás dovoľuje pozvať na 2. ročník Memoriálu 
Jozefa Dobrotku v orientačnom potápaní, ktorý sa uskutoční na jazere Zlaté piesky v Bratislave, v termíne 26. - 28. mája 2017. 

Pre tento dátum sme sa rozhodli, aby ste využili transfer medzi 1. kolom Svetového pohára na jazere Curiel/Modena/Taliansko a
2. kolom Svetového pohára na jazere Nordhausen/Reinsdorf/Nemecko. Veríme, že sa nášho podujatia zúčastníte a po dlhých rokoch 
opäť zažijete atmosféru Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.

Celé podujatie je venované spomienke na dlhoročného člena Zväzu potápačov Slovenska, ktorý športovému potápaniu venoval celý 
svoj život. Jozef Dobrotka bol členom KŠP NEPTÚN Bratislava, kde začal svoju pretekársku činnosť. Bol viacnásobným rekordérom 
a majstrom Slovenska. Po ukončení športovej kariéry sa venoval riadeniu klubu KŠP NEPTÚN Bratislava a trénerskej činnosti. Dlhé roky 
vo Zväze potápačov Slovenska pracoval ako generálny sekretár a člen športovej komisie. Bol našim reprezentačným trénerom v orien-
tačnom potápaní (1993 - 2005) a jemu vďačíme, že nás priviedol k tomuto úžasnému športu. Česť jeho pamiatke. 1948 - † 2007.

1. Organizačný výbor  Zväz potápačov Slovenska Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava
  Wolkrova 4, 851 01 Bratislava Sídlo: Odborárska 10, 831 02 Bratislava
  mobil: +421 907 731 995 Offi  ce: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  secsc@zps-diving.sk orient@zps-diving.sk | mobil: +421 903 191 894

 Web: www.zps-diving.sk www.ksp-neptun.sk
 Facebook: fb.me/zpsdiving 

 Dátum: 26. - 28. mája 2017
 Miesto: jazero Zlaté piesky, Senecká cesta, Bratislava | GPS: 48.188220, 17.185574 

 Podujatie zastrešuje: Zväz potápačov Slovenska
 Technické zabezpečenie: Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava

 Riaditeľ preteku: Radovan Sečkár | orient@zps-diving.sk
 Generálny sekretár preteku:  Patrik Fiala | secsc@zps-diving.sk | Tajomník ŠV / Sport secretary SDA
 Technický riaditeľ pretku: Martin Kovačovský
 Hlavný rozhodca: Martin Kovačovský

 Žiadosť o vízum: secsc@zps-diving.sk | orient@zps-diving.sk

2. Podmienky pre účasť Každý pretekár musí mať doklad o absolvovaní lekárskej prehliadky nie starší ako jeden rok.
 Všetky krajiny zaregistrované v organizácii CMAS sa riadia aktuálnymi platnými súťažnými
 pravidlami CMAS. Medzinárodná licencia nie je nutná. 

3. Vstupné podmienky Záväzná prihláška /príloha č. 1/ musí byť zaslaná organizátorovi najneskôr do 10. mája 2017.

 Koniec registrácie: 20. máj 2017

  Jendotlivé kluby musia predložiť pri registrácii:
  Bankový výpis o uhradení organizačného poplatku za celú výpravu.
  Lekárke prehliadky športovcov, nie staršie ako jeden rok.

 Štartovné poplatky: 50,00 € / pretekár, vrátane vstupného na párty, tričko pre účastníkov
  16,00 € / nesúťažiaci vstupné na párty (rezervácia vopred), tričko pre účastníkov

  Štartovné sa platí v hotovosti na mieste alebo bankovým prevodom zrealizovaným najneskôr 
  do 20. mája 2017 na nasledujúci bankový účet:

  Klub športových potápačov Neptún,  Odborárska 10, 851 01 Bratislava
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
  pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
  IBAN: SK92 1111 0000 0066 1209 9002
  BIC/SWIFT: UNCRSKBX

 Kontakt pre registráciu: Klub športovího potápania Neptún, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Patrik Fiala | Tajomník ŠV / Sport secretary SDA
  secsc@zps-diving.sk
   mobil: +421 907 731 995

http://www.zps-diving.sk
http://www.ksp-neptun.sk
http://www.cmas.org/orienteering
https://www.facebook.com/groups/1420877158238341/
http://www.zps-diving.sk
https://www.facebook.com/zpsdiving
http://www.ksp-neptun.sk
https://www.google.sk/maps/dir//48.1866782,17.1893024/@48.1870238,17.1881832,16.86z?hl=sk
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4. Špecifi kácia vodnej plochy jazero Zlaté piesky - rozloha 54 ha
 viditeľnosť: 2 – 3 m
 priemerná hĺbka: 3 – 9m
 teplota vody: 19 – 22 °C

5. Program 26. mája: 12:00 - 19:00 Príchod a registrácia účastníkov
  14:00 - 18:30  Tréning
   19:00 Porada vedúcich družstiev a rozhodcov

 27. mája: 09:00  5-Points | ženy/muži
  15:00  M-kurz | ženy/muži
  19:00  Párty - Bufet na pláži/Zlaté piesky

 28. mája: 09:00  Parallel | ženy/muži - nasadenie podľa výsledkov 5-Points
  14:30  Ofi ciálne vyhlásenie výsledkov
    Ukončenie preteku

6. Plnenie fl iaš  Plnenie fl iaš zabezpečuje iba organizátor. 
  Tlakové nádoby musia mať platný test, nie starší ako dva roky.
  Maximálny plniaci tlak je 20 MPa (200 bar). 
  Možnosti pripojenia sú podľa INT aj DIN. 
  V prípade iných typov pripojenia, si prosím, prineste vlastné adaptéry.

 Všetky zúčastnené krajiny sú zodpovedné za splnenie svojich vnútroštátnych predpisov 
 týkajúcich sa potápačských prístrojov na stlačený vzduch.

 Všetky zariadenia budú kontrolované zo strany slovenských organizátorov ZPS
 pred začiatkom súťaže.

7. Ďalšie informácie  Táto súťaž bude organizovaná podľa súčasných pravidiel CMAS.
  Protest: 100,00 €

  Každý tím dodá usporiadateľovi dve národné vlajky (2 m x 1 m) a národnú hymnu na CD.
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny v programe. Zúčastnené tímy budú včas 
  informované o prípadných zmenách.

  Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. 
  Všetci súťažiaci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

8. Ubytovanie  Priamo pri jazere - kempové chatky a bungalovy / možnosť stanovania.

  Usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. 
  Prosím rezervujte si ubytovanie v dostatočnom predstihu na adrese:

  Autocamp - Zlaté piesky
  Intercamp s.r.o., Senecká cesta 2, Zlaté piesky. 821 04, Bratislava 2, SLOVAKIA

  Tel./Fax./Ans./: 00421-2-44 25 73 73
  Tel: 00421-2-44 45 05 92
  rezervácie: kempi@netax.sk
  www.intercamp.sk

9. Strava  Stravu organizátor nezabezpečuje.

  V mieste štartu - Buff et na Pláži
  Rezervácie: p. Krajčovič - mobil: +421 903 760 616 
  www.facebook.com/Bufet-Na-Pláži-114158271955174

  V areáli - bufet Gazdovský dvor - /wifi  free/
  Rezervácie: p. Nemčíková - mobil: +421 915 157 596
  e-mail: marta@nemcikova.sk

   Blízko areálu Shopping Palace a Hypermarket Tesco / 10 minút chôdze

https://www.facebook.com/groups/1420877158238341/
http://www.ksp-neptun.sk
http://www.zps-diving.sk
http://www.cmas.org/orienteering
https://www.youtube.com/watch?v=JKFhsGg8Op8&t=68s


Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava | Sport divers club NEPTUN Bratislava • Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, Slovakia 
Patrik Fiala - Tajomník ŠV / Sport secretary SDA • e-mail: secsc@zps-diving.sk • Radovan Sečkár - komisia OP / UWR Commission  • e-mail: orient@zps-diving.sk
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