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31.05 – 01.06.2014 
 
 
 
 



 

Organizačný výbor: 
 
Riaditeľ preteku:  Patrik Fiala / Tajomník ŠV ZPS 
Sekretariát:    Oľga  Mikulíková    
Hospodár:   JuDr. Alica Packová / Generálny sekretár ZPS  
Hlavný rozhodca:  Martin Kovačovský / Predseda rozhodcovskej komisie ZPS 
Technické zabezpečenie: Zväz potápačov Slovenska  
Lekár:    Pohotovosť pre dospelých (LSPP) Toryská 1, 04011 Košice  
Výpočtové stredisko:  Ing Pavol Mates, CSc. 
     

1. Technické prevedenie 
Organizačný výbor MSR 2014  Zväzu potápačov Slovenska  
 

2. Miesto pretekov 
Mestská krytá plaváreň Košice - Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice  
Telefón: +421/ 55 6222 316 
 

3. Termín konania preteku  
31.05 – 01.06.2014 
 

4. Bazén  
50 m bazén : 50 x 21 m , hĺbka vody je 2,1 - 1,8 m 
25 m bazén : 25 x 12,5 m , hĺbka vody je 1,6 - 1,3 m 
Objem oboch bazénov predstavuje 2 570 m3 vody. 
Teplota vody je 27/26°C 
 

5. Strava a ubytovanie 
Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie s polpenziou (raňajky + večera) Počas doby konania 
preteku bude v priestoroch plavárne otvorená reštaurácia pre verejnosť a v tesnej blízkosti 
plavárne sa nachádza nákupne stredisko Aupark Košice.  
 
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice  www.siagarbana.sk 
Ubytovanie v dvojposteľových izbách. Internát je situovaný v mestskej časti Košice IV na 
Werferovej ulici č.10 s výhodným dopravným spojením do všetkých strategických centier 
mesta Košíc. Vzdialenosť od bazénu a centra cca 10 min MHD.  
    
Cena ubytovania:  
Ubytovanie + strava s nástupom 30.05 (večera) a odchodom 01.06 (raňajky) – 2x noc/10,-
EUR + 2x polpenzia(raňajky a večera) 6 EUR  --------  32,- EUR/osoba 
Ubytovanie + strava s nástupom 31.05 (večera) a odchodom 01.06 (raňajky) – 1x noc/10,- 
EUR + 1x polpenzia (Večera a raňajky) 6 EUR --------  16,- EUR/osoba  
Obedy organizátor nezabezpečuje – možnosť stravovania v blízkosti plavárne.  
Vedúci výprav musia zaslať vyplnený menný zoznam ubytovaných, ktorý je prílohou 
propozícií najneskôr do 24.05.2014 na mailovú adresu fialapatrik@gmail.com . V prípade 
nejasností kontaktujte Tajomníka ŠV ZPS Patrik Fialu na tel. čísle +421 910 490 527.  
Platbu je potrebné uskutočniť spoločne so štartovným na účet ŠV ZPS 66 00 999 011/1111  
najneskôr do 28.05.2014. Kópiu bankového výpisu alebo potvrdenia o prevode zaslať na 
mailovú adresu zps@netax.sk a fialapatrik@gmail.com do uvedeného dátumu.  
 



 

6. Cestovné 
Hradí vysielajúci klub, je možnosť spojenia výprav a vybavenia hromadnej zľavy na 
cestovnom poskytovanom ŽSR. Rozhodcovia majú cestovné hradené z finančných 
prostriedkov ZPS.  
 

7. Časomiera 
MATES – Plnoautomatická časomiera – dotykové dosky OMEGA (SPF) + zabezpečenie vo 
forme poloautomatickej časomiery a ručného merania.  
 

8. Poistenie 
Usporiadateľ účastníkov nepoisťuje.  
 

9. Vyhodnotenie 
Výsledky budú vyhodnotené priebežne počas pretekov. 
Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórií budú ocenení diplomom a medailou, 
víťazovi bude udelený titul „Majster SR“. 
V každej kategórii B, C, D, E bude pretekárom, ktorí sa umiestnia na 1. mieste, udelený titul 
„Preborník SR“. 
 

10.  Účasť 
 Zúčastniť sa môžu všetci pretekári na základe nominácie klubov registrovaných v ZPS na 
základe zaslaných prihlášok a zaplateného štartovného v riadnom termíne.  
Pretekári musia mať splnené limity, ktoré vydal Športový výbor ZPS a môžu sa 
zúčastniť maximálne dvoch individuálnych disciplínach za poldeň. (rozhodnutie komisie 
PP,RP.BF a DPP zo dňa 04.05.2014) 
Štartovné poradie pre všetky disciplíny musí byť určené nasledujúcim spôsobom: v  
prihláške musia byť uvedené najlepšie časy všetkých nahlásených pretekárov do súťaže, 
dosiahnuté v priebehu posledných 12 mesiacov pred posledným možným termínom prihlášky. 
Pretekári, ktorí svoje časy nedodajú, musia byť zaradení ako najpomalší a musia byť 
umiestnení na konci štartovej listiny. Los rozhodne o umiestnení pretekárov s rovnakými 
nahlásenými časmi alebo pretekárov bez časov. Pretekári sú potom nasledujúcim spôsobom  
rozdelení do dráh. 
Pretekári nahlásení do súťaže budú mať nasadené časy dosiahnuté v priebehu 
posledných 12 mesiacov pred termínom prihlášky podľa platného registra. V prípade, že 
dosiahnutý čas nie je v registri zaznamenaný, musí byť dosadenie vedúcim jeho družstva pri 
prezentácii doložené. (článok 8.1.1.1 medzinárodné pravidlá CMAS a SR)  
 

11.  Doklady 
Každý pretekár musí predložiť platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok, športovú 
registráciu a preukaz ZPS.  
 

12.  Prihlášky a odhlášky 
Zaslať v excelovskej tabuľke do pondelka 26.05.2014 (stiahnuť si ju môžete z www.mates.sk-
prihlasky) na e-mailové adresy office@mates.sk a fialapatrik@gmail.com a kópiu na 
zps@netax.sk   
Posledné úpravy - odhlášky zaslať najneskôr do 28.05.2014 do 12:00 hod. na obidve vyššie 
uvedené e-mailové adresy a kópiu ZPS. 
 
 



 

Každý klub spolu s prihláškou pošle mená 3 rozhodcov, ktorých poskytne 
organizátorovi do rozhodcovského zboru na tieto preteky.(rozhodcovia majú hradené 
cestovné, ubytovanie a stravu po dobu celého preteku) Tieto mená rozhodcov treba 
vyznačiť vo formulári na ubytovanie. Každý rozhodca a člen organizačného tímu, ktorý 
si uplatňuje nárok na preplácanie nákladov musí byť riadnym členom ZPS s platnou 
známkou na rok 2014. 
 

13.  Prezentácia  
 Uskutoční sa v piatok 30.05. 2014 od 17:00 – 19:00 hod. v priestoroch zasadačky internátu 
SIA Garbana (miesta ubytovania). Vedúci výpravy predloží za každého pretekára platnú 
lekársku prehliadku, športovú registráciu a preukaz ZPS. Tajomník skontroluje tiež zaplatenie 
členského poplatku ZPS na rok 2014 za každého pretekára. 
  

14.  Štartovné  
Za každého pretekára je 3 EUR. Štartovné je potrebné uhradiť spoločne s ubytovaním na účet: 
 ŠV ZPS 66 00 999 011/1111 najneskôr do 28.05.2014 (v zmysle Súťažného poriadku MSR). 
A kópiu bankového výpisu zaslať na ZPS. V opačnom prípade nemôže klub štartovať. 
 

15.  Pravidlá  
Pretek sa uskutoční podľa platných pravidiel CMAS a doplnkov SR a podľa súťažného 
poriadku Majstrovstiev Slovenskej republiky. 
 

16.  Protesty  
Podávajú sa písomne najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi s 
vkladom 30,- EUR. 
 

17.  Jury a komisár 
Bude zvolená na porade vedúcich výprav. 
 

18.  Disciplíny  
PP -  50, 100, 200, 400, 800, 1500, 4 x 100, 4 x 200 
RP -  15, 25, 50, 100, 400,  
BF -  50, 100, 200 
 

19.  Kategórie 
E 2004 – mladší    
D 2002 - 2001   
C 2000 - 1999 
B 1998 - 1997  
A  1996 – starší    
 

20.  Plnenie fliaš  
Zabezpečí usporiadateľ počas celej doby preteku  
Vzduchové prístroje (fľaše) musia mať platný atest nie starší ako 5 rokov. Kontrola prístrojov 
bude vykonaná technickým rozhodcom 30.05.2014 pri prezentácií.  
 

21.  Záverečné ustanovenia 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. 



 

Program 
30.05.2014 – Piatok  

 17:00 – 19:00 – Prezentácia v budove Školského internátu Antona Garbana. (kontrola 
dokumentov, meranie šnorchlov a kontrola vzduchových prístrojov) 

 19:30 – 20:00 – Porada vedúcich výprav  
 20:00 – 21:00 – Porada rozhodcov  

 
31.05.2014 – Sobota  

 05:45 – 07:00 – raňajky (SIA Garbana) 
 08:00 – 08:45 – Rozplavba (MKP Košice) 
 08:50 – Nástup všetkých pretekárov  
 09:00 – Slávnostné otvorenie MSR 2014 Košice  
 09:00 – 13:00 Prvá časť pretekov 

o  50 RP  
o  1500 PP 
o  Vyhlasovanie výsledkov 50 RP  
o  100 PP 
o  400 RP 
o  Vyhlasovanie výsledkov 1500 PP ,100 PP 
o  50 BF 

 13:00 – 15:00 – Obedňajšia prestávka  
 15:00 – 15:45 – Rozplavba 
 14:50 – 20:00 – Druhá časť pretekov  

o  25RP (25m bazén) 
o  15RP (25m bazén)  
o  Vyhlasovanie výsledkov (100PP,400RP,) 
o  100 RP  
o  400 PP  
o  Vyhlasovanie výsledkov ( 50BF , 15RP, 25RP, 100RP) 
o  100 BF  
o  4x200 PP  

 19:00 – 20:30 – Večera (SIA Garbana) 
 
01.06.2014 – Nedeľa  

 05:45 – 07:00 – Raňajky (SIA Garbana)  
 08:00 – 08:45 – Rozplavba (MKP Košice)  
 08:50 – 14:00 – Tretia časť pretekov 

o  50 PP 
o  Vyhlasovanie výsledkov ( 400PP,100 BF a 4x200PP) 
o  200 PP 
o  200 BF  
o  Vyhlasovanie výsledkov (50PP)  
o  800 PP  
o  Vyhlasovanie výsledkov (200PP, 200 BF) 
o  4x100 PP  
o  Vyhlasovanie výsledkov (800PP,4x100PP)   

 Slávnostné ukončenie MSR 2014 Košice  


