Aquapark Poprad s.r.o.
Mesto Poprad
Klub plávania AQUACITY Poprad
Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad
Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Poprad

24. ročník

PLÁVANIE

5. október 2018

A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Usporiadatelia:

Mesto Poprad, Aquacity Poprad
Klub plávania AQUACITY Poprad, Základná škola s materskou školou
Vagonárska Poprad – Sp. Sobota.
3. Termín a miesto: 5. október 2018, Aquacity Poprad
4. Disciplíny:
I.a) starší žiaci a žiačky: pretekári neregistrovaní v roku 2018 v SPF:
50 m voľný spôsob, 50 m prsia, I.b) neregistrovaní aj registrovaní v roku
2018 v SPF: 50m motýlik, 50 m znak
II. mladší žiaci a žiačky: registrovaní aj neregistrovaní v roku 2018 v SPF:
50m motýlik, 50 m voľný spôsob, 50 m prsia, 50 m znak
zmiešaná štafeta bez rozdielu veku MIX (dvaja chlapci, dve dievčatá): 4 x 50
m voľný spôsob
5. Veková kategória: I. žiaci a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií nar. 1.1.2003 a ml.
II: žiaci a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií nar. 1.1.2006 a ml.
6. Čestné predsedníctvo: PaedDr. Edita Pilárová, vedúca odb. školstva, mládeže a športu MsÚ
Ing. Richard Pichonský – generálny riaditeľ Aquacity Poprad
PaedDr. Adriána Oravcová – riaditeľka základnej školy
Mgr. Peter Procházka, koordinátor ŠOMP
7. Riaditeľ pretekov:
PhDr. Jozef Pavlík – viceprezident KP AQUACITY Poprad
8. Hlavný rozhodca:
Mgr. Marianna Holáková
9. Prihlášky:
zasielajú školy nutne elektronickou poštou v exceli na priloženom tlačive
„Súpiska prihlášok“ na adresu: stk@aquap.sk a kópiu na kpaquacity@aquap.sk
do 2. októbra 2018! V súpiske musí byť riadne vpísaný aj dát. narodenia!
Pri prezentácii odovzdajú vedúci družstiev tieto súpisky prihlášok podpísané
pretekármi a potvrdené riad. škôl a urobia prípadné odhlášky na priloženom
tlačive „odhlášky“.
10. Ekonomické zabezpečenie:
Technické, rozhodcovské a organizačné zabezpečenie, dráhy a
občerstvenie účastníkov zabezpečujú Aquapark Poprad s.r.o., KP AQUACITY
Poprad a ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad – Spišská Sobota. z prostriedkov mesta.
Medaily a diplomy zabezpečuje mesto Poprad.
B. Technické ustanovenia
1. Podmienky štartu: za školu môže štartovať 16 plavcov z toho 8 chlapcov a 8 dievčat. V každej
kategórii najviac štyria chlapci, resp. štyri dievčatá.
V jednotlivých kategóriách môžu za školu štartovať najviac dvaja registrovaní
plavci v roku 2018 v SPF medzi chlapcami a najviac dvaja registrovaní plavci v
roku 2018 v SPF medzi dievčatami, pričom u starších žiakov môžu títo
registrovaní plavci plávať len disciplíny 50m motýlik, 50 m znak a zmiešanú
štafetu.
Každý jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach svojej kategórie
a v štafete. V štafete môžu štartovať registrovaní aj neregistrovaní plavci.
2. Bazén:
krytý 50m bazén, obrátky hladké, štartovacie bloky 50cm nad hladinou vody,
hĺbka vody 180-120 cm, pláva sa v štyroch dráhach.
3. Pravidlá:
súťaží sa podľa pravidiel plávania a tohto rozpisu.
4. Meranie:
manuálne, elektronické stopky
5. Námietky:
podľa platných pravidiel plávania a súťažného poriadku SPF.
6. Program:
7,45 – 8,15 prezentácia
8,15 – 8,55 rozplávanie
9,00 slávnostné otvorenie
9,15 štart prvej disciplíny
7. Bodovanie:
boduje sa prvých 10 pretekárov v každej disciplíne bodmi 11, 9, 8 atď. až po 1
bod.

C. Rôzne ustanovenia
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie je v kompetencii a
plne na rozhodnutí vysielajúcej školy.
2.Výsledky disciplín budú vyhlasované priebežne.

PaedDr. Adriána Oravcová v.r.
riaditeľka školy

Bc. Peter Gurčík v.r.
prezident KP

PORADIE DISCIPLÍN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

50 m motýlik st. žiaci
50 m motýlik st. žiačky
50 m motýlik ml. žiaci
50 m motýlik ml. žiačky
50 m v.sp. st. žiaci
50 m v.sp. st. žiačky
50 m prsia ml. žiaci
50 m prsia ml. žiačky
50 m znak st. žiaci
50 m znak st. žiačky
50 m v.sp. ml. žiaci
50 m v.sp. ml. žiačky
50 m prsia st. žiaci
50 m prsia st. žiačky
50 m znak ml. žiaci
50 m znak ml. žiačky
4 x 50 m v.sp. zmiešaná štafeta

Mgr. Peter Procházka
koordinátor ŠOMP

