
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Organizačný výbor 
 

Organizátor 

Zväz potápačov Slovenska - Občianske združenie 

Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 

www.zps-diving.sk 
zps@zps-diving.sk 

 
 Riaditeľ M SR 2021  

Mgr. Štefan Mika - Predseda ŠV ZPS 

 
 Hlavný rozhodca  

Miroslav Mavrák 

 

 Sekretár/Hospodár  
Mgr. Zuzana Žecová, sekretár ZPS 

 
 Technické zabezpečenie 

Dana Duchoslavová - Tajomník ŠV ZPS 
Lukáš Častven 
Filip Lobpreis 

 
 Výpočtové stredisko 

MATES systems s.r.o. 
Ing. Pavol Mates  
www.mates.sk 
office@mates.sk 

 
 Vedúci rozhodcovského zboru 

Miroslav Mavrák - Predseda Komisie rozhodcov ZPS 

 
 Komisár CMAS 

Bude určený komisiou rozhodcov a trénerskou radou ZPS 

  

http://www.mates.sk/


Všeobecné ustanovenia 
Dôležité upozornenie: 

Vzhľadom opatrenia súvisiace s ochranou pred šírením nákazy koronavírusom COVID 19 a obmedzenia počtu 

divákov v hľadisku plavárne je potrebné rešpektovať aktuálne platné nariadenia v danom okrese a v danom čase 

podľa platného Covid semaforu: 

https://covidsemafor.sportcenter.sk/zobrazenie 

• Majstrovstvá SR 2021 sa budú konať v zmysle aktuálne platných protipandemických podmienok pre okres 

Bratislava v danom termíne, t.j. 2.-3.10.2021 

• V deň zverejnenia týchto Propozícií (22.9.2021) sú platné nasledovné podmienky:  

https://covidsemafor.sportcenter.sk/opatrenia/Bratislava%20III/Hromadn%C3%A9%20podujatia%20(neorganizovan%C

3%BD%20%C5%A1port) 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobám 

v režime OTP t.j. osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie 

COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

 Za plne očkovanú osobu sa považuje: 

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka 

očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

e) ide o osobu do 12 rokov veku. 

• Počas celej doby trvania pretekov je potrebné mať nasadené ochranné rúško na horných dýchacích cestách 

(prekrytie úst a nosa), mimo rozplavby a nástupu na štart. 

• Vedúci klubu pri vstupe odovzdá vyplnené jedno Prehlásenie o neexistencii príznakov vírusového infekčného 

ochorenia za všetkých členov svojho klubu, ktorí sa zúčastnia M SR 2021 – príloha Propozícií. 

• Účastníci sú povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť na zamedzenie prípadného prenosu vírusu a všetci 

prítomní sa zaväzujú zdržiavať sa vo vyčlenenom priestore v čase mimo rozplavby, nástupu k predštartérovi a na 

samotný štart.  

• Počet osôb sprevádzajúcich športovcov za klub je stanovený nasledovne: na každých 15 plavcov klubu 1 dospelá 

osoba vrátane trénera a vedúceho výpravy (15 plavcov + 1 tréner alebo 1 vedúci výpravy) 

• Pretekári sú povinní dodržiavať vyznačené trasy: do priestoru štartu, odchodu od bazéna po odplávaní disciplíny, 

a pohybu v hľadisku do svojho klubového sektoru. 

• Účasť divákov nie je povolená. 

• Tieto nariadenia môžu byť zmenené, ak sa zmenia nariadenia podľa Covid semaforu 

 

Dátum a miesto konania M SR 2021  

Bratislava, Plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 04 Bratislava 

Kategórie 

A: 2003 a starší 

B : 2004 - 2005 

C: 2006 – 2007 

D: 2008 – 2009 

E: 2010 – 2011 

Podávanie prihlášok 
Prihlášky posielajte emailom na: office@mates.sk, zps@zps-diving.sk, kópiu na mailovú adresu: secsc@zps-

diving.sk, miroslavmavrak@gmail.com  
Termín na zaslanie prihlášok je 29.9.2021 do 20:00 hod.  

https://covidsemafor.sportcenter.sk/zobrazenie
https://covidsemafor.sportcenter.sk/opatrenia/Bratislava%20III/Hromadn%C3%A9%20podujatia%20(neorganizovan%C3%BD%20%C5%A1port)
https://covidsemafor.sportcenter.sk/opatrenia/Bratislava%20III/Hromadn%C3%A9%20podujatia%20(neorganizovan%C3%BD%20%C5%A1port)
mailto:office@mates.sk
mailto:secsc@zps-diving.sk
mailto:secsc@zps-diving.sk


Po termíne na odoslanie prihlášky je klub povinný uhradiť čiastku štartovného za pretekárov uvedených v 

prihláške ( aj neprítomných a riadne neodhlásených). 

Po tomto termíne nie je organizátor povinný prihlášku prijať.  

 

Štartovné: 

15,- € / pretekár (kat. A, B, C, D, E) 

Štartovné sa hradí pred pretekmi, spolu s prihláškou prevodom na účet ŠV ZPS –  

SK16 1111 0000 0066 0099 9011, do poznámky treba zadať názov klubu, počet pretekárov a informáciu, za 

ktoré preteky je štartovné uhrádzané. 

Kópiu potvrdenia o zadaní prevodu poslať na mailovú adresu zps@zps-diving.sk alebo priniesť so sebou na 

prezentáciu v deň pretekov. 

Klub je povinný uhradiť čiastku štartovného za všetkých pretekárov uvedených v prihláške.  

 

Podávanie odhlášok 

Termín na podanie riadnej odhlášky s nárokom na vrátenie zaplateného štartovného je 1.10.2021 do 12:00 

hod. Za riadne odhlásených pretekárov organizátor uhradené štartovné vráti na účet klubu po skončení 

pretekov.  

Prezentácia 

Vedúci výpravy predloží za každého pretekára : 

• Potvrdenie o zaplatení štartovného 

• Preukaz člena ZPS (potvrdenie o úhrade členského príspevku je evidované v registračnom systéme ZSP) 

• 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 

• Prehlásenie o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia, 1 za všetkých členov svojho klubu, 

ktorí sa zúčastnia M SR (v prílohe propozícií) 

Kontrolu pri prezentácii vykoná sekretár ZPS/Hospodár podujatia alebo ním poverená osoba.  

Poistenie 

Usporiadateľ  nezabezpečuje 

Ubytovanie a strava  

V súlade s opatreniami o ochrane pred šírením nákazy COVID-19, organizátor zabezpečil ubytovacie kapacity 

v mieste konania M SR v Hotely Plus Bratislava. Rezervácie a úhradu pobytu si robí každý klub samostatne, 

email: obchod@hotely-plus.sk, alebo telefonicky p. Viera Gavlasová, t.č. 0903 796 828, 02/43426350. Kluby, 

ktoré už zaslali predbežný počet osôb majú požadované počty rezervované. 

Predbežnú rezerváciu v hoteli je potrebné urobiť do 28.9.2021. Upresňovanie počtu osôb je možné po dohode  

s manažérkou hotela, p. Viera Gavlasová, aj tesne pred príchodom. 

    

Cestovné 

Každý účastník si hradí samostatne 

Dopingová kontrola 

V súlade so Zákonom o športe č. 400/2015 Z.z., §89 je každý vybraný pretekár povinný podrobiť sa prípadnej 
dopingovej kontrole a byť súčinný s dopingovým komisárom. 

mailto:obchod@hotely-plus.sk


Technické ustanovenia 
Pravidlá 

1. Majstrovstvá Slovenskej republiky ( ďalej len „M SR“) v PP, RP, BF, sú vrcholným pretekom ZPS, riadiacim 

orgánom je Športový výbor ZPS 

2. Súťaží sa podľa platných pravidiel CMAS, súťažného poriadku M SR a doplnkami pravidiel pre Slovenskú 

republiku. Výstroj pretekárov nesmie odporovať pravidlám CMAS. 

3. Štartujú pretekári a pretekárky  všetkých kategórií po splnení limitov pre M SR pre jednotlivé kategórie A, B, 

C, D, E, riadne registrovaní svojim klubom do ZPS. Pretekári môžu štartovať iba vo svojej vekovej kategórii. 

4. Účasť zahraničných pretekárov nie je povolená. 

5. M SR sa začínajú hymnou SR a sľubom rozhodcov. 

6. Štafety štartujú 50m PP a 100m BF zmiešané (2 chlapci a 2 dievčatá danej kategórie), 100m PP čisté danej 

kategórie. Na prvých troch (3) miestach obdržia diplom. 

7. Postaršovanie štafiet je povolené. Kategória štafety sa stanovuje podľa najstaršieho člena štafety. 

Vyhodnotenie 

1. Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórii budú ocenení diplomom a medailou. 

2. Víťazovi bude udelený titul „Majster SR“. 

3. V každej kategórii B, C, D, E bude pretekárovi, ktorý sa umiestni na 1. mieste udelený titul „Preborník SR“. 

Podmienky účasti na M SR 

1. Zaplatenie členských príspevkov ZPS na daný kalendárny rok. 

2. Splnenie stanovených limitov na M SR 2021 nie sú vyžadované. Schválené ŠV dňa 22.9.2021. 

3. Platné potvrdenie o lekárskej prehliadke. 

Plnenie Fliaš 

• Organizátor zabezpečí plnenie fliaš stlačeným vzduchom do 200BAR. 

• Fľaše musia mať platnú tlakovú skúšku/TEST nie staršiu ako 5 rokov. Fľaše skontroluje pri prezentácií 

technický rozhodca.  

Časomiera 

MATES systems s.r.o. 

Poloautomatická/Plnoautomatická (OMEGA) v závislosti od kola 

Výsledky 

• Výsledky budú vyhodnocované priebežne počas pretekov. 

Protesty 

• Podávajú sa najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. 

• Poplatok za protest je 20,- €. O proteste rozhoduje CMAS komisár podujatia, prípadne JURY zvolená na 

porade vedúcich. V prípade neúspešne podaného protestu poplatok za protest prepadá. 

Jury 

Bude zvolená na porade vedúcich klubov v deň pretekov / ak nebude prítomný komisár CMAS 

 

 

 



Časový harmonogram 

1.10.2021 - PIATOK  

18:00 - 20:00 - PREZENTÁCIA – Vestibul Hotel Plus, Bulharská 72, 821 04 Bratislava  

• 18:30 - 19:00 - PORADA VEDÚCICH  

• 19:00 – 19:30 - PORADA ROZHODCOV  

 

2.10.2021 - SOBOTA  

• 07:00 - 08:00 - RAŇAJKY  

• 08:00 – 09:00 - ROZPLAVBA  

• 09:00 - 09:10 - OTVORENIE M SR 2021  

 

• 09:10 - 13:00 - 1.ČASŤ PODUJATIA  

• 50RP • 1500 PP • 100PP • 400RP • 50BF • 4X50PP(mix 2+2) 

• 13:00 - 14:00 - OBED  

 

• 14:00 - 14:45 - ROZPLAVBA  

 

• 15:00 - 19:00 - 2.ČASŤ PODUJATIA  

• 100RP • 400PP • 50PP • 200BF • 4X100BF(mix 2+2) 

• 19:00 - 20:00 - VEČERA  

 

3.10.2021 - NEDEĽA  

• 07:00 - 08:00 - RAŇAJKY  

• 08:00 – 09:00 – ROZPLAVBA 

 

• 09:00 - 13:00 - 3.ČASŤ PODUJATIA 

• 400BF • 200PP• 800PP • 100BF • 4X100PP  

• 13:00 - 13:10 - ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL  

• 13:30 - UKONČENIE PRETEKU 

Časový harmonogram bude zverejnený na webe www.zps-diving.sk a rozposlaný vedúcim družstiev najneskôr týždeň 

pred konaním podujatia aj s podrobnými informáciami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. 

 

Záverečné ustanovenia 
• Každý klub je povinný oznámiť do 29.9.2021 organizátorovi mená troch rozhodcov, ktorých poskytne na 

Majstrovstvá SR kvôli zabezpečeniu ubytovania.  

• Spolu s finálnou prihláškou pretekárov oznámi mená rozhodcov aj hlavnému rozhodcovi na email: 

miroslavmavrak@gmail.com a zps@zps-diving.sk.  Rozhodcovia môžu byť z radov členov klubu alebo po 

dohode s rozhodcami aj z iných klubov, tzv. zapožičanie rozhodcov. 

• Za neposkytnutie požadovaného počtu rozhodcov bude klubu v súlade s pravidlami M SR udelená pokuta. 

• Na štart budú pripustení pretekári iba s plavkami podľa pravidiel CMAS. 

• Slávnostné odovzdávanie ocenení sa nebude konať, ocenenia budú odovzdávané priebežne po odplávaní 

disciplín vedúcemu výpravy. 

• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. 

• V prípade nedostatočného počtu pretekárov, organizátor môže vypísať náhradný termín a M SR zrušiť z 

organizačných dôvodov.  Spraviť tak môže po vyhodnotení predbežných prihlášok - informáciu zverejní na 

svojom webe www.zps-diving.sk.  

 

mailto:miroslavmavrak@gmail.com
mailto:zps@zps-diving.sk


Zoznam disciplín:  

A,B C D E 

50RP 50RP - - 

50 BF 50BF 50BF 50BF 

50PP 50PP 50PP 50PP 

100RP 100RP 100RP - 

100PP 100PP 100PP 100PP 

100BF 100BF 100BF 100BF 

200PP 200PP 200PP 200PP 

200BF 200BF 200BF 200BF 

400BF 400BF 400BF 400BF 

400PP 400PP 400PP 400PP 

400RP 400RP 400RP - 

800PP 800PP 800PP - 

1500PP 1500PP 1500PP - 

4X50PP 
mix 2+2 

4X50PP 
mix 2+2 

4X50PP 
mix 2+2 

4X50PP 
mix 2+2 

4X100BF 
mix 2+2 

4X100BF 
mix 2+2 

4X100BF 
mix 2+2 

4X100BF 
mix 2+2 

4X100PP 4X100PP 4X100PP 4X100PP 

 

 

Kontaktné informácie :  
Dana Duchoslavová / Tajomník ŠV ZPS – 0907 469 799 

Mgr. Zuzana Žecová/ GS ZPS – 0918 737 877 

Mail: secsc@zps-diving.sk , zps@zps-diving.sk  

web: www.zps-diving.sk  


