
  Propozície      súťažného poduja�a  v  zimnom plávaní  

2. ročník Slovenského pohára v zimnom plávaní,  5.kolo

5. ročník Pohára Zlatých pieskov 

Usporiadateľ:                        Del�ny Zlaté piesky  – zimní a diaľkoví plavci, Bra�slava

Miesto:                                   Bra�slava,  Zlaté piesky - Wakelake, GPS (G-maps) 48.189359,17.194262

      (parkovanie priamo v areáli Wakelake  - www.wakelake.sk)

Termín a čas poduja�a:        7. marec 2020 (sobota)   9:00-16:30 hod.         
Termín a čas súťaže:              7. marec 2020 (sobota)  12:15- 16:00 hod.
Termín zaslania prihlášok:    od 17.2.2020 do 3.3.2020 (do  23:59 hod = termín nabehnu�a platby)
Registrácia e-prihlášok:         delfinyZP2019.webnode.sk/prihlaskySPvZP5                                                 
Kontaktná osoba:          Marek Košecký, tel. +421 904 897 299 , e-mail lazioroma666@gmail.com       
Podmienky účas� plavcov:  každý  plavec/plavkyňa musí mať evidované dva dokumenty z niektorého
z predchádzajúcich kôl Slovenského pohára v zimnom plávaní  (resp. odovzdá jeho kópiu na mieste)  
a môže plávať len trať zodpovedajúcu jeho výkonnostnému stupňu po 4. kole SpvZP

- lekársky overené Posúdenie zdravotnej spôsobilos� pre zimné plávanie (pri tra� 100m a viac)
- Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníka SPvZP v sezóne 2019/2020

        a za klub zasiela  e-prihlášky jeho vedúci.
Čas a miesto prezencie plavcov:        9:00-11:00 v areáli Wakelake, Bra�slava – Zlaté piesky               

Štartovné: sa hradí na účet (IBAN)   SK08 0200 0000 0018 4593 4053  vo výške 

       15+2 € (odvod pre SPF)  pre prihlásených v termíne

       20+2 € (odvod pre SPF)  pre prihlásených po termíne alebo na mieste

Strava: čaj, guláš, chlieb; záujemcovia o bezmäsitú stravu:  píšte na e-mail poharZP@centrum.sk  do 

4.3.2020 (termín uzavre�a porcií) 

Časový program poduja�a 7.3.2020:  9:00-11:00 prezencia účastníkov poduja�a
12:00 otvorenie poduja�a a organizačné pokyny
12:15  štart 50 m (len v rámci SPvZP)
12:45  štart 100 m
13:30  štart 1000m
14:15  štart 750 m
14:55 štart 500 m
15:30 štart 250 m
16:00 vyhlásenie výsledkov
(Časový program môže byť upravený)

Technické ustanovenia:
1.   Súťaží sa podľa:      Pravidiel zimného plávania, Súťažného poriadku a týchto propozícií poduja�a
2.   Systém súťaže:       súťaž jednotlivcov a súťaž klubov; otvoreného  poduja�a  - súťaže na tra�  50 

metrov s plaveckým spôsobom prsia  - sa môžu zúčastniť aj neevidovaní otužilci. Všetky trate 
majú štart a cieľ na tom istom mieste v stojacej vode, body sa udeľujú za poradie.

3.   Súťažné trate:  - 50 metrov (len v rámci SPvZP) - plavecký spôsob prsia - je otvorené poduja�e
                                  -  trate 100, 250, 500, 750 a 1000 m (voľný štýl)  sú len pre registrovaných plavcov
4.   Súťažné kategórie:  muži, ženy, vekové kategórie dve:  do 50 rokov a nad 50 rokov 
5.   Povolená výbava plavca:  štandardné plavky, plavecká čiapka (aj neoprénová), plavecké okuliare
6.   Predpokladaná teplota vody:   8°C
7.   Vyhodnotenie:   stanovenie poradia v jednotlivých disciplínach podľa dosiahnutého času, výpočet

bodovej hodnoty pre započítanie do Slovenského pohára v ZP,  pre všetky kategórie a trate 
získavajú traja prví medaily, Pohár Zlatých pieskov získajú  víťazi súťaží na  1000 m muži a 1000 
m ženy


