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Súťažný poriadok 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v PP; RP, BF a DPP 
 
1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v PP, RP, BF a DPP (ďalej len M SR) sú vrcholným 

pretekom ZPS, riadiacim orgánom je Športový výbor ZPS. 
 

2. Štartujú pretekári a pretekárky všetkých kategórií po splnení limitov na M SR pre jednotlivé 
kat. E, D, C, B, A 
 

3. Súťaží sa podľa platných pravidiel CMAS a národných pravidiel SR. Výstroj pretekárov 
nesmie odporovať platným pravidlám CMAS 
3.1. Účasť zahraničných pretekárov je povolená 
3.2. M SR sa začínajú hymnou SR a sľubom rozhodcov 

 
4. Vyhodnotenie: 

4.1. Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórii budú ocenení diplomom a medailou 
4.2. Víťazovi bude udelený titul „Majster SR“ 
4.3. V každej kategórii B, C, D, E bude pretekárovi, ktorý sa umiestni na 1.mieste, udelený 

titul „Preborník SR“  
4.4. Zahraniční účastníci budú vyhodnotení mimo súťaž, ich čas bude uvedený mimo 

poradia. 
 
5. Podmienky pre spoluorganizujúci klub M SR: 

5.1. Zabezpečiť plochy k umiestneniu reklamných banerov ZPS, CMAS a MŠVV a Š SR, 
prípadne sponzorov ( tieto musia byť umiestnené za   stupňami víťazov ) 

5.2. Zabezpečiť priestor k prezentácii a technickej kontrole športovej výstroje. 
5.3. Zabezpečiť v mieste konania súťaže pripravené priestory na čas výkonu súťažnej 

dopingovej kontroly v súlade s §89-§93 Zákona 400/2015 Z.z. 
 
6. Finančné zabezpečenie:  

Finančné zabezpečenie poskytne Športový výbor ZPS na:  

6.1. diplomy a medaily na vyhodnotenie každej disciplíny M SR, ceny -  poháre 
6.2. úhradu nákladov na základe vystavenej faktúry spoluorganizujúcim klubom, spojených 

s organizáciou M SR (napr. náklady za bazén,pomocné práce, kopírka, kompresor 
a iné) 

6.3. úhradu nákladov na časomieru MATES s.r.o. 



 

 

 

 

6.4. úhradu nákladov spojených s rozhodcovským zborom ZPS 
6.5. technický materiál ku kontrole výstroje ( nálepky na šnorchle, kontrolu vykonáva 

technický rozhodca ) 
6.6. reklamné banery ZPS, CMAS a MŠVV a Š SR. 

 
7. Štartovné M SR:  

7.1. Štartovné M SR, jeho výška pre jednotlivé roky, bude schvaľovaná na ŠV ZPS. Od roku 
2019 platí štartovné 15,- EUR ( slovom pätnásť eur ), pokiaľ ŠV nerozhodne inak. 

7.2. Štartovné je nutné uhradiť na účet ŠV ZPS: SK1611110000006600999011 najneskôr 
dva (2) dni pred konaním preteku. V prípade neskoršej úhrady treba priniesť kópiu 
výpisu z účtu alebo internet bankingu k prezentácii. 

 
8. Podmienky účasti na M SR:  

Podmienkami účasti všetkých pretekárov sú:  

8.1. Zaplatenie zväzových členských príspevkov na daný kalendárny rok  
8.2. Splnenie stanovených limitov na M SR 
8.3. Predloženie vedúcim družstva pri prezentácii:  

8.3.1. Platného členského preukazu ZPS pretekára  
8.3.2. Potvrdenia o zaplatení štartovného 
8.3.3. Potvrdenie o lekárskej prehliadke od telovýchovného lekára nie staršie ako 12 

mesiacov, alebo potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore pediatria nie 
staršie ako 7 dní. (Zákon č. 440/2015 Z.z., §5, ods. 8 ).  

8.4. Kontrolu pri prezentácii bude vykonávať sekretár ZPS alebo ním poverená osoba. 

 
9. Záverečné ustanovenia 

9.1. Súťažný poriadok schválil ŠV ZPS dňa 13.12.2019 na svojom riadnom zasadnutí 
a nadobúda účinnosť 1.1.2019. 

9.2. Program M SR ( rozpis disciplín pre jednotlivé kolá ) je samostatným dokumentom. 


