
 

PROPOZÍCIE

1.kolo LM a SP 2018 - Žilina 
03.02.2018

Zväz potápačov Slovenska 
Liga mládeže 2018  
Slovenský pohár



1. Všeobecné ustanovenia 
Dátum konania 1.kolo LM a SP  

Žilina 03.02.2018  

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

Termín na zaslenaie prihlášok je 01.02.2018 
Po termíne je klub povinný uhradiť čiastku štartovného za pretekárov uvedených v 
prihláške ( aj neprítomných a riadne neodhlásených)  

* Po termíne na zaslanie finálnej prihlášky nieje organizátor povinný prijať prihlášku a za 
právoplatnú sa považuje predbežná prihláška 

Štartovné  
13,- € na pretekára (kat, A.B,C,D,E,E0) F0 - 5,- EUR/1disciplína  
Štartovné sa hradí najneskôr dva (2) dni pred pretekom, spolu s finálnou prihláškou na 
účet ŠV ZPS – 66 00 999 011/1111, do poznámky treba zadať názov klubu, počet 
pretekárov a informáciu za ktoré kolo je štartovné uhrádzané.  
Po finálnej odhláške  
Kópiu potvrdenia o zadaní prevodu poslať na mailovú adresu zps@zps-diving.sk alebo 
priniesť so sebou na prezentáciu v deň preteku.  

Organizačný výbor LM a SP 2018

Organizátor 
Zväz potápačov Slovenska - Občianske združenie 
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 
www.zps-diving.sk 
zps@zps-diving.sk 
Riaditeľ LM a SP 2018  
Mgr. Štefan Mika - Predseda ŠV ZPS 
Sekretár/Hospodár  
Veronika Horňáková sekretár ZPS 
Technické zabezpečenie 
Patrik Fiala - Tajomník ŠV ZPS 
Výpočtové stredisko 
MATES systems s.r.o. 
Ing. Pavol Mates  
www.mates.sk 
office@mates.sk 
Vedúci rozhodcovského zboru 
Martin Kovačovský - Predseda Komisie rozhodcov ZPS 
Komisár CMAS 
Bude určený komisiou rozhodcov a kontrolnou komisiou ZPS 

http://www.zps-diving.sk
http://www.mates.sk
http://www.zps-diving.sk
http://www.mates.sk
mailto:office@mates.sk
mailto:secsc@zps-diving.sk


Prezentácia 

Vedúci výpravy predloží za každého pretekára : 
Potvrdenie o zaplatení štartovného 
 Členský preukaz ZPS s platnou členskou známkou 
 Potvrdenie o lekárskej prehliadke nie staršie ako 12mesiacov 

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

Poistenie 
Usporiadateľ  nezabezpečuje 

Ubytovanie a strava 
Usporiadateľ nezabezpečuje  

Cestovné 
Každý účastník si hradí samostatne 

Dopingová kontrola 
V súlade so zákonom č. 300/2008 o športe a Vyhláškou č. 542/2008 Ministerstva 
školstva SR z 25. novembra 2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a 
nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca je každý vybraný pretekár 
povinný podrobiť sa prípadnej dopingovej kontrole a byť súčinný s dopingovým 
komisárom. 

Kategórie 

F0 - 2011 - Mladší 
EO - 2009 - 2010 
E - 2008 -2007 
D - 2006 - 2005 
C - 2004 - 2003 
B - 2002 - 2001 
A - 2000 - STARŠÍ  



2. Technické zabezpečenie 
Pravidlá 

Súťaží sa podľa platných pravidiel CMAS, súťažného poriadku LM a SP ZPS a doplnkami 
pravidel pre Slovenskú republiku 
Liga mládeže v PP, RP, BF a DPP je súťaž klubových družstiev ZPS. Štartujú výhradne 
pretekári a pretekárky kategórií C, D, E, E0 riadne registrovaní svojim klubom do ZPS. 
Pretekári môžu štartovať výhradne vo svojej vekovej kategórii. 
Slovenská Liga v PP, RP, BF a DPP je súťaž klubových družstiev ZPS. Štartujú výhradne 
pretekári a pretekárky kategórií A, B riadne registrovaní svojim klubom do ZPS. 
Pretekári môžu štartovať výhradne vo svojej vekovej kategórii. 
Preteku sa môžu zúčastniť aj zahraničné kluby pozvané organizátorom. 
Postaršovanie nie je možné. 
Štafety štartujú zmiešané (3 chlapci a 1 dievča, 3 dievčatá a 1 chlapec, alebo 2 chlapci 
2 dievčatá, danej kategórie ) na prvých troch (3) miestach obdržia diplom. 

Bodovanie 
V každej kategórii môžu bodovať maximálne 3 pretekári a 3 pretekárky s najlepším 
umiestnením v disciplíne za klub. 
Bodovanie podľa tabuľky CMAS 50-1, podľa Súťažného poriadku Ligy mládeže a 
Slovenského poháru. Body pre štafety sú dvojnásobné. 

Plnenie Fliaš 
Organizátor zabezpečí plnenie fliaš stlačeným vzduchom do 200BAR  
Flaše musia mať platnú tlakovú skúšku/TEST nie staršiu ako 5 rokov. Flaše 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. 
Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórii budú ocenení diplomom a medailou. 
Celkové výsledky Ligy mládeže a Slovenskej ligy budú vyhlásené po preteku - Finále LM a 
SP. 

Protesty 
Podávajú sa najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. 
Poplatok za protest je 20,- €. O proteste rozhoduje komisár CMAS 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 preteku / ak nebude prítomný komisár 
CMAS 

Disciplíny 

1.kolo LM a SP - Žilina
Kategória Disciplíny

E0 15RP 200PP 100BF 4x100PP

E 15RP 400PP 100BF 4x100PP

D 50PP 200PP 100BF 4x100PP

C 50PP 400PP 100BF 4x100PP

B 50PP 400PP 100BF 4x100PP

A 50PP 400PP 100BF 4x100PP



Časový harmonogram 
Bude zverejnený na webe www.zps-diving.sk a rozposlaný vedúcim družstiev 
najneskôr týždeň pred konaním podujatia aj s podrobnými informáciami.  

3. Záverečné ustanovenia 
 Každý klub je povinný oznámiť organizátorovi mená dvoch rozhodcov, ktorých poskytne 
na jednotlivé kolá Ligy mládeže a Slovenského poháru. Oznámi ich spolu s finálnou 
prihláškou.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách  
V prípade nedostatočného počtu pretekárov, organizátor môže vypísať termín 
náhradného kola LM a SP a dané kolo zrušiť z organizačných dôvodov.  Spraviť tak môže 

po vyhodnotení predbežných prihlášok - informáciu zverejní na svojom webe 
www.zps-diving.sk.  
Kontaktné informácie :  

PATRIK FIALA / Tajomník ŠV ZPS 
Tel.číslo: 0907 731 995 
Mail: secsc@zps-diving.sk , zps@zps-diving.sk  
web: www.zps-diving.sk  

Sobota 03.02.2018 
08:00 - 08:30 - PREZENTÁCIA - PLAVÁREŇ ŽILINA 
08:30 - 09:00 - PORADA VEDÚCICH KLUBOV A ROZHODCOV 
09:00 - 09:45 - ROZPLAVBA  
09:45 - 10:00 - NÁSTUP PRETEKÁROV A ZAHÁJENIE PRETEKU  
10:00 - 17:00 - PRETEK  

15 RP E0,E 
50 PP D,C,B,A 
50BF F0 !!! 
100 BF E0,E,D,C,B,A 
200 PP E0,D 
400 PP E,C,B,A  
4X100PP (A,B,C,D,E,E0) 
17:00 - UKONČENIE PRETEKU A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 
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