
 

MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP



 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Usporiadateľ:  PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ, o. z. 
  Chemlonská 1, 066 01 Humenné  

Dátum konania:  17. september 2022  

Miesto konania:  Krytá plaváreň, Chemlonská 1, Humenné  

Prihlášky:  elektronické prihlášky vo formáte LENEX   
 do 09. septembra 2022 na adresu:  
 dana.micikasova@gmail.com a pkchemes@gmail.com  

Odhlášky: odhlášky budú akceptované do 09:00 h dňa 15. septembra 2022    

Hospodárske podmienky:  štartuje sa na náklady prihlásených účastníkov 

Štartovné:  4,00 € za každý prijatý štart; platba v hotovosti pri prezentácií  

Zverejnenie prijatých štartov: do 12. septembra 2022  

Prezentácia:  17. 09. 2022 od 08:00 h do 09:00 h  
 vo vyhradených priestoroch krytej plavárne  

Informácie:  Marián Tomahogh   
 mobile: +421 944 324 369, +421 944 236 140  
 e-mail: pkchemes@gmail.com; tomahogh.st@gmail.com  

 

 
TECHNICKÉ  USTANOVENIA  

Predpis:  Súťaží sa podľa pravidiel FINA, SPF, Súťažného poriadku 
a podľa tohto rozpisu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
obmedziť počet rozplavieb a počet pretekárov podľa výkonu 
a doplniť štartovú listinu o pretekárov domáceho klubu. 

Systém súťaže:  preteky sú súťažou jednotlivcov podľa jednotlivých kategórií 
priamo na čas v rozplavbách bez finále 

Bazén:  25 m / 7 dráh, obrátky hladké  

Meranie časov:  elektronická časomiera OMEGA 

Kategórie:  plavecké nádeje žiačky „Z2“, 8 roč., r. 2014, 3 štarty/poldeň 
 plavecké nádeje žiačky „Z1“, 9 roč., r. 2013, 3 štarty/poldeň 
 mladšie žiačky „B“, 10-11 roč., r. 2011-2012, 4 štarty/poldeň 
 staršie žiačky „A“, 12-13 roč., r. 2009-2010, bez obmedzenia 
 mladšie juniorky „MJ“, 14-15 roč., r. 2007-2008, bez obmedzenia 
 staršie juniorky „SJ“, 16-17 roč., r. 2005-2006, bez obmedzenia 
   

plavecké nádeje žiaci „M2“, 9 roč., r. 2013, 3 štarty/poldeň 
plavecké nádeje žiaci „M1“, 10 roč., r. 2012, 3 štarty/poldeň 
mladší žiaci „B“, 11-12 roč., r. 2010-2011, 4 štarty/poldeň 
starší žiaci „A“, 13-14 roč., r. 2008-2009, bez obmedzenia 
mladší juniori „MJ“, 15-16 roč., r. 2006-2007, bez obmedzenia 
starší juniori „SJ“, 17-18 roč., r. 2004-2005, bez obmedzenia 

 

mailto:dana.micikasova@gmail.com
mailto:pkchemes@gmail.com
mailto:pkchemes@gmail.com
mailto:tomahogh.st@gmail.com


 

Ceny: Pretekári s umiestnením na prvých troch  miestach 
v jednotlivých disciplínach a kategóriách získajú medailu. 

 Pretekár a pretekárka s najlepším bodovým výkonom v kategórii 
OPEN získa pohár.   

Námietky: do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci námietku 
hlavnému rozhodcovi písomne s vkladom 20,00 €, ktorý 
v prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

 

 

 
 

PROGRAM

Prvý poldeň Druhý poldeň 
 

rozplávanie: 8.00 – 8.50 hod. 
 

rozplávanie: 14.00 – 14.50 hod. 
preteky: 9.00 – 12.00 hod. preteky: 15.00 – 18.00 hod. 

1. 100 m polohové preteky / muži 11. 200 m  polohové preteky / ženy 
2. 100 m  polohové preteky / ženy 12. 200 m  polohové preteky / muži 
3. 50 m  voľný spôsob / muži 13. 50 m  prsia / ženy 
4. 50 m  voľný spôsob / ženy 14. 50 m prsia / muži  
5. 100 m  prsia / muži 15. 100 m  voľný spôsob / ženy  
6. 100 m  prsia / ženy 16. 100 m  voľný spôsob / muži 
7. 50 m znak / muži 17. 50 m motýlik / ženy 
8. 50 m znak / ženy 18. 50 m motýlik / muži 
9. 100 m motýlik / muži 19. 100 m znak / ženy 

10. 100 m motýlik / ženy 20. 100 m znak / muži 

 

Humenné  

Júl 2022 

www.pkchemes.ambaca.sk  
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