
PROPOZÍCIE
medzinárodných plaveckých pretekov

BanskOBystRICký  
POháR  2011

Preteky sú zaradené do kalendára 
Európskej plaveckej federácie (LEn)

Kvalifikačné preteky 
na Olympijské hry Londýn 2012

Banská Bystrica
5. - 6. november 2011

SpOnzOri „BanSKOByStricKý pOhár 2011“

Záštita podujatia:

Sponzori:

Organizátor:

Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy  
Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica, tel.: +421 903 504 713
e-mail: swimm@umbbb.sk,  www.poumb.sk

prOgram:

sobota 5. november 2011
rozplávanie: 12:45 – 13:45 h.
slávnostné otvorenie pretekov: 14:00 h. 

sobota 5. november 2011
1. 100 m voľný spôsob muži kategória A,B,C,D
2. 100 m voľný spôsob ženy kategória A,B,C,D
3. 200 m prsia muži kategória D
4. 200 m prsia ženy kategória D
5. 100 m motýlik muži kategória A,B,C,D
6. 100 m motýlik ženy kategória A,B,C,D
7. 400 m voľný spôsob muži Memoriál Juraja Ragana  „open“
8. 400 m voľný spôsob ženy Memoriál Juraja Ragana  „open“
9. 50 m prsia žiaci vložené preteky

10. 50 m prsia žiačky vložené preteky
11. 100 m znak muži kategória A,B,C,D
12. 100 m znak ženy kategória A,B,C,D
13. 400 m polohové preteky muži kategória D
14. 400 m polohové preteky ženy kategória D

nedeľa 6. november 2011
rozplávanie: 7:50  – 8:50 h.
preteky: 9:00 h.

nedeľa 6. november 2011
15.   50 m voľný spôsob muži kategória A,B,C,D 
16.   50 m voľný spôsob ženy kategória A,B,C,D 
17.   50 m voľný spôsob žiaci vložené preteky
18.   50 m voľný spôsob žiačky vložené preteky
19. 200 m polohové preteky muži kategória A,B,C,D
20. 200 m polohové preteky ženy kategória A,B,C,D
21. 200 m znak muži kategória D
22. 200 m znak ženy kategória D
23. 100 m prsia muži kategória A,B,C,D
24. 100 m prsia ženy kategória A,B,C,D
25. 200 m motýlik muži kategória D
26. 200 m motýlik ženy kategória D
27. 200 m voľný spôsob muži kategória D
28. 200 m voľný spôsob ženy kategória D

t L a Č i a r E Ň

BanskOBystRICký 
saMOsPRáVny kRaJ



VŠEOBEcnÉ UStanOVEnia

Názov súťaže:  Banskobystrický pohár 2011

Dátum, miesto:  05.-06.11.2011, krytá plaváreň Štiavničky,  
Cesta na štadión 30, Banská Bystrica

  50m krytý bazén, 8 dráh, obrátky hladké,  
elektročasomiera Omega

Prihlášky: Predbežná prihláška do 30.06.2011

  Upresnená prihláška do 30.09.2011

  Konečná prihláška do 21.10.2011 elektronickou poštou 
na adresu miroslav.simun@gmail.com a kópiu na adresu 
swimm@umbbb.sk

KatEgóriE

muži
A. kategória 1998 

B. kategória 1997

C. kategória 1996-1995

D. kategória 1994 a starší

ženy
A. kategória 1999 

B. kategória 1998

C. kategória 1997-1996

D. kategória 1995 a starší

tEchnicKÉ UStanOVEnia
Systém a predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel plávania FINA, Súťažného  �
poriadku SPZ a rozpisu tejto súťaže. Preteky sú súťažou 
jednotlivcov, všetky disciplíny sa plávajú priamo na čas, bez 
finále. Usporiadateľ si vyhradzuje obmedziť počet štartujúcich 
pretekárov podľa výkonnosti. Pretekári budú nasadení 
do jednotlivých rozplavieb podľa nahlásených časov. V pretekoch 
bude použité pravidlo jedného štartu (SW 4.1a).

Vo vložených pretekoch štartujú len pretekári usporiadajúceho  �
plaveckého oddielu. 

Štartujú pozvaní a registrovaní pretekári v Slovenskej plaveckej  �
federácii a zahraničných federáciách, ktorí boli prijatí na základe 
prihláseného času.

cEny

Pretekári a pretekárky na 1. - 3. mieste v každej disciplíne   �
a kategórii obdržia medaile.

Tri najhodnotnejšie bodové výkony mužov a tri najhodnotnej- �
šie bodové výkony žien budú odmenené finančnými prémiami  
500,- 350,- 150,- EUR.

„Memoriál MUDr. Juraja Ragana“: víťazný pretekár a pretekárka  �
získajú pohár a všetci štartujúci účastnícky diplom.

Banskobystrický pohár a materiálne ceny získajú pretekár a pre- �
tekárka v každej kategórii, ktorí dosiahnu najvyšší bodový výkon 
v ktorejkoľvek disciplíne programu.

Pretekárom, ktorí sa nezúčastnia slávnostného ceremoniálu vy- �
hlasovania víťazov si usporiadateľ vyhradzuje právo neodovzdať 
ceny.

hOSpODárSKO – OrganizaČnÉ  
UStanOVEnia

!!! Jeden oddiel (klub) = maximálne 10 -15 osôb !!!

Členovia reprezentačného družstva SR seniorov „A“ + „B“   �
a re pre zentačného družstva SR juniorov štartovné neplatia.

Výdavky spojené s účasťou na týchto pretekoch si hradí každý zú- �
častnený oddiel, klub z vlastných prostriedkov.

Medailisti a účastníci finále z MEJ, MSJ, OHJ, ME, MS, OH štartovné  �
poplatky neplatia, pobytové  náklady hradí organizátor (ostatné 
po dohode). 

Štartovné:
3,00 EUR pretekári Slovenskej a Českej republiky a 5,00 EUR zahra-
niční pretekári za každý prijatý štart uhradia vedúci pri prezentá-
cii, ktorá sa uskutoční vo vestibule plavárne v sobotu 05.11.2011 
v čase 11:00 – 12:45 h. 

Odhlášky:
odhlášky pretekárov do 2.11.2011 do 12:00 h., po tomto termíne 
sú oddiely povinné uhradiť štartovné poplatky aj za nezúčastne-
ných pretekárov.

UBytOVaniE a StraVOVaniE

pre všetkých účastníkov komfortné ubytovanie a stravovanie  �
v hoteli LUX (www.hotellux.sk) v exkluzívnej cene 27,- EUR 
(cena platí len na tomto podujatí) na osobu a noc vrátane 
polpenzie podávanej vo forme švédskych stolov (sobota 
5.11.2011 večera, nedeľa 6.11.2011 raňajky). V cene je zahrnutý 
aj poplatok za parkovanie a miestny poplatok.

stravovanie - obed v nedeľu 6.11.2011, v reštaurácii krytej  �
plavárne Štiavničky v cene 6,- EUR (polievka, hlavné jedlo, 
nealkoholický nápoj)

Usporiadateľ zabezpečí ponúkané ubytovanie a stravovanie  
všetkým plaveckým oddielom/klubom, ktoré o to požiadajú  
objednávkou v stanovených termínoch:

predbežná objednávka (stačí len počet osôb)   �
do 30.06.2011

upresnená objednávka (počet muži + ženy + vedúci)   �
do 30.09.2011

konečná objednávka (počet muži + ženy + vedúci)   �
do 21.10.2011

odhláška z ubytovania a stravovania do 2.11.2011   �
do 12:00 h. (po tomto termíne sú oddiely povinné  
uhradiť poplatky aj za nezúčastnených pretekárov).

V rámci podujatia sa po skončení sobotňajšieho programu  
(cca o 20:30 h.) uskutoční v priestoroch hotela LUX spoločenské 
posedenie s občerstvením pre vedúcich zahraničných a domácich 
klubov, trénerov, pozvaných hostí, zástupcov sponzorov, médií, 
rozhodcovského zboru. 

Na podujatí budú prezentačné stánky firiem s plaveckým a športo-
vým sortimentom s možnosťou priameho predaja.

Prípadné ďalšie informácie: Milan Záborský - 0903 504 713


