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a 

Zväz potápačov Slovenska 
                                        a 

mesto Zvolen 
 

 
www.calypso.sk  

Propozície 
 
 
 

XXV. ročník Vianočnej ceny o  pohár primátora Zvolena 
a 

IX. ročník memoriálu Oldřicha VDOLEČKA 
 

v plutvovom  plávaní a rýchlostnom plávaní pod vodou 
 

s medzinárodnou účasťou. 
 

_______________________________________________________________________ 
Zvolen – Banská Bystrica  

3-4.12. 2011 
 
 
 
 



I. Organizačný výbor: 
Riaditeľ:                               Ing Vratislav Hastík 
Tajomník:                             Víglaský Ján 
Hospodár:                             Čechovičová Ľubica 
Hlavný rozhodca:                 Idešic Dušan 

 
Technické zabezpečenie:      Víglaský Jaroslav 
Lekár:                                    NsP Banská Bystrica 
Výpočtové stredisko :           Ing. Bahna Luděk 
                                               
Hlásateľ:                                 Michal Slašťan   

 
II. Technické prevedenie: 
Klub športového potápania CALYPSO Zvolen, Sokolská 12, 960 01 Zvolen, Slovakia 
III. Miesto a dátum konania pretekov: 
Krytá plaváreň na Štiavničkách adresa:  Cesta na štadión 30, Banská Bystrica 
3.-4.12.2011 
IV. Bazén: 
rozmery:         50 x 20 m 
hĺbka      :        1,30 – 2,00 m 
počet dráh:      8 
teplota vody:   26 – 27 C 
V. Štartovné: 
Za klub je 10 Eur  a  za každý prihlásený štart  každého účastníka 4 Eur. 
VI. Strava a ubytovanie:   GPS: Penzión Zlatý potok, Prachatická 9320/1A,  Zvolen 
Zabezpečí usporiadateľ na základe prihlášok, stravu a ubytovanie hradí vysielajúci klub. 
K príchodu v piatok 2.12. je možné objednať stravu, ktorá začína  raňajkami 3.12.,pokračuje 
večerou 3.12. a končí  4.12. raňajkami spolu s ubytovaním do 4.12. 2011, pri objednaní  (len 
komplet strava)  je stravné vo výške 12 Eur + 24 Eur ubytovanie - 2 noci. 
K príchodu v sobotu 3.12. je možné objednať stravu, ktorá  začína  večerou 3.12.  a končí  
4.12. raňajkami, pri objednaní  (len komplet strava)  je stravné vo výške 8,5 Eur + 
ubytovanie vo výške 12 Eur/ noc.      Možnosť ubytovania už od piatku.  
Po celý čas pretekov bude vo vestibule bazénu otvorený malý bufet pre verejnosť. 
VII. Cestovné: 
Hradí vysielajúci klub 
VIII: Časomiera: 
Elektronická časomiera, dotykové dosky   OMEGA. 
IX. Vyhodnotenie: 
Výsledky budú vyhodnotené priebežne počas pretekov. 
Prví traja pretekári v každej disciplíne budú ocenení diplomom, prípade vecnou cenou,  pri 
účasti min. troch účastníkov v disciplíne. 
Tri najlepšie individuálne výkony zo všetkých disciplín podľa bodovej tabuľky CMAS budú 
odmenené finančnou prémiou vo výške  100, 50 a 25 EUR. 
Najlepší juniorský výkon bude odmenený prémiou 50 EUR. 
Celkové vyhodnotenie: 
1.  XXV. ročník Vianočnej ceny o pohár primátora mesta Zvolena: 
Družstvo,  je zložené z štyroch najlepších mužov a štyroch žien  bez rozdielu kategórií  z 
jedného klubu v súčte bodov z ich najlepších štyroch disciplín .  Za klub boduje družstvo 
a najlepšie štafety na 4 x 100 m a 4 x 200 m PP mužov a žien z toho istého klubu. 
2.   IX. ročník   memoriálu  Oldřicha VDOLEČKA – 100 m PP 
Za najrýchlejší výkon na 100m PP bez rozdielu kategórií zvlášť v mužoch a ženách. 



X. Súťažné podmienky:Súťaží sa podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov pre súťaže 
v SR týchto pravidiel. (kat. E monoplutvy 50 x 50 cm.) 
Jeden pretekár môže štartovať max. v piatich individuálnych disciplínach a dvoch 
štafetách.  (100m PP a 200 m PP), ale boduje len v štyroch najlepších svojich 
disciplínach v celkovom hodnotení jednotlivcov a družstiev. 
 
XI. Kategórie a disciplíny: 
E – narodení 2000 a ml. chlapci a dievčatá    : PP 50m, 100m, 200m,  400m,   
                                                                          BF 50m, 100m, 200m,  
D – narodení 1998-1999 chlapci a dievčatá   :  RP 100m,  400m, 800RP 
                                                                          PP  50m,  100m,  200m,  400m,  800 m,  
                                                                           BF  50m, 100m,  200m,  
C – narodení 1996-1997 chlapci a dievčatá   :  dtto. kat.  A 
B -  narodení 1994-1995 chlapci a dievčatá   :  dtto. Kat. A 
A -  narodení 1993 a starší   M a Ž                :  RP 50m, 100m, 400m, 800m, 
                                                                          PP 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 
                                                                           BF 50m, 100m, 200m, 
                                                                           4 x 100m, 4 x 200m,  (E,D,C,B,A) 
XII. Bodovanie: 
Je podľa  1000 bodovej tabuľky  CMAS a jej ekvivalentov pre jednotlivé kategórie E, D, C, 
B, A, za zaplávané jednotlivé časy.  Štafety sa bodujú podľa tabuľky CMAS dospelých x 2.  
XIII. Plnenie vzduchových prístrojov: 
Zabezpečí usporiadateľ.  Vlastné prístroje musia mať platný test. 
XIV. Prihlášky a informácie: 
Prihlášky je potrebné poslať do 30.11.2011 do 16 hod. na nasl. adresy: 
Email:     office@mates, hastikv@gmail.com,  klub@calypso.sk 
 
 Ďalšie informácie:  www.calypso.sk  
 Tel: Ing. Hastík Vratislav +421 915 979 515,    00421 905 208 993 
Posledné opravy štartovných rozpisov a účasti pretekárov poslať najneskôr do 1.12. 2011  
do 12 hod., na office@mates, klub@calypso.sk, hastikv@gmail.com, inakšie nebudú 
akceptované! Prípadnú zmenu počtov prihlášok na stravu a ubytovanie telefonovať 
IHNEĎ Ing. Hastíkovi,  najneskôr však do    1.12.2011 do 12 hod., inak je potrebné 
nahlásené počty zaplatiť !!!!!! 
XV. Doklady: 
Pri prezentácii vedúci družstiev predložia preukazy ZPS so známkou na r. 2011, s registračnou 
vložkou športovca a platnú lekársku prehliadku, nie staršiu 1 rok,  zahraniční účastníci predložia 
adekvátne doklady. 
XVI. Jury: 
Bude zvolená na porade vedúcich pre začiatkom pretekov. 
XVII. Protesty: 
Podávajú sa najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 50 EUR. 
 
XVIII.Časový rozpis pretekov: 
3.12.2011- sobota: 
    10,30 - 11,00 hod.   prezentácia na  bazéne v B.B.,  prípadne v piatok pri ubytovaní. 
    11 - 11,15 hod.   porada vedúcich na  bazéne v B.B. 
    11 - 11,30 hod.   porada rozhodcov na bazéne v B.B. 
    11 - 11,40 hod.   rozplávanie 
           11,50 hod.   nástup,  slávnostné zahájenie              
    12- 18,30 hod.   prvá časť pretekov 



Poradie disciplín: 
               1.   50 m  SF          -  M,Ž,    (A,B,C,D,E)         
               2.   50 m   BF         -  M,Ž     (A,B,C,D,E)  
               3.   400 m  IM        -  M,Ž,    (A,B,C,D) 
               4.   800 m  SF        -  M,Ž,    (A,B,C,D) 
               5.   100 m  SF        -  M,Ž,    (A,B,C,D,E) 
               6.   200 m  BF        - M,Ž      (A,B,C,D,E) 
               7.   800 m  IM        -  M,Ž,    (A,B,C,D) 
               8.  4 x 200 m  SF   -  M,Ž     (A,B,C,D,E) 
    19 – 20,00 hod.   večera 
            20,00 hod.   posedenie pre rozhodcov a trénerov 
 
4.12.2011 - nedeľa: 
 6,30 -   7,30 hod.   raňajky 
 7,45 -   8,25 hod.   rozplávanie 
             8,25 hod.   druhá časť pretekov  
             9.       50 m AP    -  M,Ž,   ( A,B,C) 
  10.     200 m SF   -  M,Ž,   ( A,B,C,D,E) 
             11.     100 m BF  -  M,Ž,    ( A,B,C,D,E) 
             12.     400 m SF   -  M,Ž     ( A,B,C,D,E) 
             13.     100 m IM  -  M,Ž,    ( A,B,C,D) 
             14.    4 x 100 m    - M,Ž,    ( A,B,C,D,E) 
            13,30 hod.   ukončenie pretekov 
 
Upozornenie: 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny v propozíciách a počtoch prihlásených 
pretekárov o ktorých bude informovať v dostatočnom predstihu.                        
Zahraničným výpravám, ktoré potrebujú pozvanie do Slovenskej republiky :  Email 
v angličtine na:   hastikv@gmail.com , (copy to klub@calypso.sk ) 
Notice for foreigner competitor's: If neccessary to get  invitation to Slovakia,  mail in 
english language to: hastikv@gmail.com , (copy to klub@calypso.sk ),  immediately !!


