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Súťažný poriadok 
Slovenská liga kat. A, B v PP, RP, BF a DPP 

 

1. Slovenská liga kat. A, B v PP, RP, BF a DPP (ďalej len SL) je súťaž klubových družstiev 
ZPS, riadiacim orgánom je Športový výbor ZPS. 
 

2. Štartujú pretekári a pretekárky kategórie A a B. 
2.1. V každej kategórii môžu bodovať maximálne 2 chlapci a 2 dievčatá s najlepším 

umiestnením v disciplíne z klubu. 
2.2. Víťazi jednotlivých disciplín na prvých troch (3) miestach obdržia diplomy a medaily. 
2.3. Štafety štartujú zmiešané (3 chlapci a 1 dievča, 3 dievčatá a 1 chlapec alebo 2 chlapci 

2 dievčatá, danej kategórie) na prvých troch (3) miestach obdržia diplom. 

 

3. Bodovanie družstiev : 
3.1. Body CMAS pre jednotlivcov (50 bodová tabuľka CMAS): 1/50, 2/46, 3/42, 4/39, 5/36, 

6/33, 7/30, 8/27, 9/24, 10/22, 11/20, 12/18,  13/16, 14/14, 15/12, 16/10, 17/8, 18/7, 19/6, 
20/5, 21/4, 22/3, 23/2, 24/1 

3.2. Body pre štafety sú dvojnásobné. 

 

4. Postaršovanie nie je možné - pretekári kategórie F0, E0, E, D a C nemôžu štartovať za 
kategóriu B a pretekári kategórie F0, E0, E, D, C a B nemôžu štartovať v kategórii A. 
 

5. Celkové poradie klubov sa určuje súčtom bodov podľa bodu 3) zo všetkých štyroch kôl v 
jednom kalendárnom roku. 

 
5.1. V rámci posledného kola SL (FINÁLE SL) sa vyhodnotí aj celkové poradie klubov v 

kalendárnom roku. 
5.2. Prvé tri (3) kluby obdržia poháre a podľa možností aj vecné ceny, ktoré zabezpečí ŠV 

ZPS. 

 

6. Mimo vyššie uvedených pravidiel sa preteká podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov 
platných pre SR. 

 

7. Podmienky pre spoluorganizujúce kluby SL 
7.1. Zabezpečiť plochy pre umiestnenie reklamných banerov ZPS, CMAS a MŠVV a Š SR, 

prípadne sponzorov (tieto musia byť umiestnené za stupňami víťazov). 
7.2. Zabezpečiť priestor k prezentácii a technickej kontrole športovej výstroje.  
7.3. Zabezpečiť v mieste konania súťaže pripravené priestory na čas výkonu súťažnej 

dopingovej kontroly v súlade s §89-§93 Zákona 400/2015 Z.z. 

 



 

 

 

 

8. Finančné zabezpečenie 
Finančné zabezpečenie poskytne Športový výbor ZPS na: 

8.1. diplomy a medaily na vyhodnotenie každej disciplíny každom kole SL, ceny - poháre na 
finálne kolo SL, 

8.2. úhradu nákladov na základe vystavenej faktúry spoluorganizujúcim klubom, spojených 
s organizáciou SL ( napr. náklady za bazén, pomocné práce, kopírka, kompresor a iné 
), 

8.3. úhradu nákladov na časomieru MATES s.r.o., 
8.4. úhradu nákladov spojených s rozhodcovským zborom ZPS, 
8.5. technický materiál ku kontrole výstroje (nálepky na šnorchle, kontrolu vykonáva 

technický rozhodca) 
8.6. reklamné banery ZPS, CMAS a MŠVV a Š SR. 

 
9. Štartovné SL  

9.1. Výška štartovného pre jednotlivé roky bude schvaľovaná na ŠV ZPP. Od roku 2019 
platí štartovné 15,- EUR (slovom pätnásť eur ) pokiaľ ŠV nerozhodne inak.  

9.2. Štartovné je nutné uhradiť na účet ŠV ZPS SK1611110000006600999011 najneskôr 
dva (2) dni pred konaním preteku. V prípade neskoršej úhrady treba priniesť 
kópiu  výpisu z účtu alebo internet bankingu, k prezentácii. 

 

10. Podmienky účasti na SL 

Podmienkami účasti všetkých pretekárov sú: 

10.1. Zaplatenie zväzových členských príspevkov na daný kalendárny rok.  
10.2. Vedúci družstva pri prezentácii predloží: 

10.2.1. Platný členský preukaz ZPS pretekára 
10.2.2. Potvrdenie o zaplatení štartovného 
10.2.3. Potvrdenie o lekárskej prehliadke od telovýchovného lekára nie staršie ako 

12 mesiacov, alebo potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore pediatria nie 
staršie ako 7 dní. (Zákon č. 440/2015 Z.z., §5, ods. 8 ) 

10.3. Kontrolu  pri prezentácii bude vykonávať sekretár ZPS alebo ním poverená 
osoba. 

 

11. Záverečné ustanovenia 
11.1. Súťažný poriadok schválil ŠV ZPS dňa 13.12.2018 na svojom riadnom zasadnutí. 
11.2. Ruší sa doposiaľ platný Súťažný poriadok Slovenskej ligy zo dňa 20. 02. 2018. 
11.3. Tento Súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2019. 
11.4. Program SL (rozpis disciplín pre jednotlivé kolá) je samostatným dokumentom. 

 


