Zväz Potápačov Slovenska
športová komisia ZPS plávanie s plutvami

Propozície
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v dištančnom plávaní s plutvami (DPP)
a 3. kolo Liga mládeže a Slovenský pohár
podporované

deň 23. - 24. 06. 2018
Slnečné jazerá, Senec – Juh, Slovensko

Organizačný výbor:
Organizátor:

Zväz potápačov Slovenska a SPORT CLUB Senec

Riaditeľ preteku:
Technické zabezpečenie:
Hospodár:
Hlavný rozhodca:
Výpočtové stredisko:
Bezpečnosť:

Martina Szabóová
SPORT CLUB Senec a Zväz potápačov Slovenska
Mgr. Zuzana Žecová
Miroslav Mavrák
MATES system s.r.o. / Ing. Pavol Mates / www.mates.sk
Vodná záchranná služba

Miesto konania pretekov: Slnečné jazerá, Juh, Senec
Dátum konania pretekov: 23. – 24. 6. 2018, Prírodné kúpalisko Slnečné jazerá
Rozloha:
Teplota vody:
GPS:

100 hektárov
cca 24 °C
48°12'48.391"N, 17°24'37.696"E

Program:

23. 06. 2018 - sobota
08:30 prezentácia / ubytovanie účastníkov
11:00 začiatok preteku – otvorené Majstrovstvá SR v DPP
13:00 štafety 4x500 m
24. 06. 2018 - nedeľa
10:30 začiatok preteku – 3. kolo Liga mládeže v DPP

1. Účasť:
Učastníkmi môžu byť všetky kluby na základe zaslaných prihlášok v riadnom termíne.
2. Registrácia, doklady, kontrola:
Každý pretekár musí predložiť: platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok, športovú
registráciu a preukaz ZPS.
3. Prihlášky, odhlášky:
Prihlášky je klub povinný zaslať v excelovskej tabuľke najneskôr do 20. 06. 2018
na mailové adresy: office@mates.sk, secsc@zps-diving.sk a kópiu na m.szaboova@gmail.com
Odhlášky je možne zasielať do 22. 06. 2018 do 12:00 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
2018.
4. Štartovné:
Štartovné na M-SR DPP je 13,- € (slovom trinásť eur) a štartovné na 3. kolo Liga mládeže
a Slovenský pohár je 10,- € (slovom desať eur) za každého pretekára, ktoré je potrebné uhradiť
na účet: ŠV ZPS SK 16 1111 0000 0066 0099 9011 najneskôr do 20. 06. 2018 (v zmysle
Súťažného poriadku M SR). Kópiu bankového výpisu zaslať na ZPS. V opačnom prípade
nemôže klub štartovať. V prípade, že sa pretekár zúčastňuje oboch pretekov – M-SR DPP
a 3.kolo Liga Mládeže a Slovenského pohára platí jednotné štartovné 20,- eur (slovom dvadsať
eur )
5. Disciplíny:
Majstrovstvá SR v DPP
Kategória E ......... 300 m
Kategória D ..... 1 000 m
Kategória C ..... 2 000 m
Kategória B ..... 4 000 m
Kategória A ..... 4 000 m

3. kolo Liga mládeže a Slovenský pohár
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).
6. Vyhodnotenie:
Výsledky Majstrovstiev SR v DPP budú vyhodnotené priebežne počas pretekov.
Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórií budú ocenení diplomom a medailou, víťazovi
počas Majstrovstiev SR v DPP bude udelený titul "Majster SR".
Výsledky 3. kola Liga mládeže a Slovenský pohár 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 budú vyhlásené po
ukončení preteku.
7. Pravidlá:
Pretek sa uskutoční podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov pre SR.

8. Protesty:
Podávajú sa písomne najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi
s vkladom 30,- EUR (slovom tridsať eur).
9. Jury:
Bude zvolená na porade vedúcich výprav.
10. Časomiera:
Zabezpečí organizátor - ručné meranie rozhodcami a MATES system s.r.o. / Ing. Pavol Mates /
www.mates.sk
11. Poistenie:
Usporiadateľ účastníkov preteku nepoisťuje.
12. Antidoping:
Organizátor v súlade s § 7 a nasl. zák. č. 300/2008 Z. z. o podpore športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a tiež v súlade s vyhl. MŠVV a Š SR č. 542/2008 Z. z. o postupe pri
vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s biologickými vzorkami športovca zabezpečí
technické predpoklady a súčinnosť na vykonanie dopingovej kontroly.
13. Kategórie:
E 2007 – 2008
D 2006 - 2005
C 2004 - 2003
B 2002 - 2001
A 2000 – starší
14. Ubytovanie, strava:
Každý pretekár, organizátor, rozhodca má zabezpečenú v sobotu večeru vo forme chilli con carne,
ktorého prípravu bude zastrešovať SPORT CLUB Senec.
Sobota, obed 4,- eur / polievka, hlavné jedlo, nápoj/ V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed aj
v nedeľu.
Prípadne strava individuálne. Vrámci jazier je v plnej prevádzke každý bufet a reštaurácia.
Ubytovanie:
Bungalov - 50,- € na noc za bungalov pre 4 osoby. Každý bungalov má dve válendy a rozkladací
gauč. Bungalovy sú priamo na pláži a je len obmedzený počet.
http://www.megaubytovanie.sk/bungalovy-slnecnejazera?gclid=CjwKEAjw3pTJBRChgZ3e7s_YhAkSJAASG9VrIhY2ux1Cf3V9ZyKxmVbsEvOlfm
8gpEpn363zvvk6pRoCQk3w_wcB
Hotel Fortuna – 14,- €/osoba/noc v dvojlôžkovej izbe. Hotel je od pláže vzdialený cca 900 m pešo.
http://www.hotelfortuna.sk/galeria.htm
Objednať ubytovanie cez organizátora je možné len do 31.05 2018 a to vyplnením formulára
o objednávke ubytovania zaslaného emailom na m.szaboova@gmail.com. Po obdržaní Vašej
objednávky Vám spätne potvrdíme či je voľne miesto a zašleme podklady k úhrade. Úhrada sa
bude realizovať v hotovosti pri prezentácii. Buniek priamo pri jazere je len obmedzený počet, takže
rezerváciu budeme potvrdzovať v poradí v akom budú zaslané objednávky.

15. Vjazd do areálu
Vzhľadom na to, že na Slnečných jazerách začína turistická sezóna 01. 06. 2018

od tohto dňa sa na jazerách vyberá vstupné za osobu i parkovné za auto. Účastínci preteku
a ich rodinný príslušníci dostanú od nás náramok, na základe ktorého budú mať voľný vstup na
jazerá. Za náramok sa bude vyberať záloha 2 eurá, ktorá bude po ukončení súťaže a odovzdaní
náramku vrátená. Náramok umožňuje aj vstup na aktivity počas preteku ! Čo sa týka
parkovného, pokiaľ prídete na jazera cca do 08:45 hod, vojdete zadarmo. Ubytovaní hostia budú
mať tiež vstup vybavený. Pokiaľ prídete po 09:00 hod., už budú na bráne vyberať vstupné. Vtedy
sú dve možnosti: buď si parkovné zaplatíte, alebo budete parkovať v okolí jazier.
V prípade bližších informácií kontaktujte organizátora na tel. čísle: +421 903 531 574 – Martina
Szabóová, Sport Club Senec.

16. Konanie preteku:
V prípade nízkeho počtu pretekárov si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť pretek a to
najneskôr do 3 dní pred konaním preteku s riadnym uzatvorením prihlášok.
17. Mapa, metrika tratí:

18. Podrobný program podujatia
Sobota ‒ 23. 06. 2018
08:30 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00
10:45
11:00

Prezentácia, Slnečné Jazerá Senec, JUH
Porada vedúcich klubov
Porada rozhodcov
Otvorenie preteku, tanečné vystúpenie
Výklad trate
Pretek – Majstrovstvá SR v DPP
trate podľa kategórii
štafety 4 x 500 m
15:00
Obed
16:00
Jumping SPORT CLUB Senec
16:30
Vyhodnotenie
17:00
Penová párty
17:30 – 22:00 Tyčový futbal – turnaj /plavci, tréneri, rodičia, rozhodcovia/
Gladiátor
19:00
Večera
20:00
Disco
Nedeľa ‒ 25. 06. 2017
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:30
13:00

Porada vedúcich výpravy
Porada rozhodcov
Výklad trate
Pretek – 3. kolo Liga Mládeže a Slovenský pohár
trate podľa kategórii
Záverečné vyhodnotenie, ukončenie preteku

