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MEDZINÁRODNÉ
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V PLÁVANÍ MASTERS
2015
X. Memoriál Františka Samuelisa
Usporiadateľ: SPF v spolupráci s ŠKP Košice
Dátum a miesto: 28. – 29.3.2015
Miesto: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 8, Košice
Bazén: krytý 50m bazén, 8 dráh, obrátky hladké, elektronická časomiera OMEGA
Prihlášky: jednotlivcov aj štafiet posielajte vo formáte lenex do 18.3.2015 emailom na: stk.spz@gmail.com, kópia na:
masters.spz@gmail.com. Prípadné odhlášky: do 26.3.2015 do 8.00 hod.
Štartovné: 2 € / 1 štart, štafety – bez poplatku; sa uhrádza pri prezentácii v hotovosti
Prezentácia: 28.3.2015, od 11.00 – 12.00 vo vestibule plavárne
Informácie: Erika Mrázová, tel.: +421 905 203 789, erika.mrazova@gmail.com
Predpis: súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a tohto rozpisu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v
rozpise. Pretekári budú nasadzovaní do rozplavieb podľa prihlasovaného času. Všetky disciplíny sa plávajú priamo na čas, bez
finále.
Protesty: do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva písomne vedúci družstva hlavnému rozhodcovi s vkladom 20€, ktorý v
prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa.
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Podmienky účasti: pretekári súťažiaci na M SR masters musia byť registrovaní vo svojej národnej plaveckej federácii na rok
2015.
Vekové kategórie: jednotlivci - 25-29, 30-34, 35–39, 40–44, 45-49, 50–54, 55–59,......
štafety – 100-119, 120–159, 160–199, 200 – 239, 240+
Vyhodnotenie: Prví traja pretekári v absolútnom poradí v jednotlivých disciplínach (podľa masters tabuliek) získajú medailu a
diplom. Víťaz získa titul Majster SR v plávaní masters pre rok 2015.
Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii získajú diplomy. Víťazná štafeta získa titul Majstri SR v plávaní masters pre rok 2015
(pri účasti min. troch štafiet v príslušnej vekovej kategórii).
Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne získajú medailu. Pretekári (1 muž a 1 žena), ktorí dosiahnu
najhodnotnejší bodový výkon (bez rozdielu veku a disciplíny) získajú pohár. Víťazi v absolútnom poradí v hlavnej disciplíne
Memoriálu Františka Samuelisa - 100m znak získajú pohár.

PROGRAM PRETEKOV
sobota, 28.3.2015, 13:30 hod

nedeľa, 29.3.2015, 9:30 hod

rozplávanie o 12:30 hod

rozplávanie o 8:30 hod

1./2.

50m voľný spôsob ženy/muži

16./17.

100m voľný spôsob muži/ženy

3./4.

100m znak ženy/muži – Memoriál

18./19.

50m znak muži/ženy

5./6.

50m prsia ženy/muži

20./21.

100m prsia muži/ženy

7./8.

200m voľný spôsob ženy/muži

22./23.

200m polohové preteky muži/ženy

9./10.

100m motýlik ženy/muži

24./25.

50m motýlik muži/ženy

11./12.

800m voľný spôsob ženy/muži

26./27.

400m voľný spôsob muži/ženy

13./14.

4x50m pol. preteky ženy/muži

28./29.

4x50m voľný spôsob muži/ženy

15.

4x50m voľný spôsob mix

30.

4x50m pol. preteky mix

Spoločenské posedenie: v sobotu 28.3.2015 o cca 19.30 sa v reštaurácii Hotela Akadémia bude konať spoločná večera
spríjemnená dobrou hudbou. Počet osôb, ktoré majú záujem sa zúčastniť je nutné nahlásiť spolu s prihláškou (cena 11€/osoba).
Ubytovanie a strava: Ubytovanie a stravu si zabezpečujú kluby samostatne priamo na recepcii hotela.
Hotel Akadémia**, Južná trieda 10
tel.:

+421 55 7260 700

www.hotelakademia.sk

13,50€/osoba/noc, raňajky 5€/osoba

email: hotelakademia@hotelakademia.sk

(1,5km od bazénu)
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Hotel Akadémia**

recepcia

izba

izba

	
  

jedáleň

	
  
Ďalšie možnosti:
Hostel Barno**, Tolstého 2
www.kosice-ubytovanie.sk
12,50€/osoba/noc
tel.: +421 908 170 517
email: hostelbarno@gmail.com
(2,2km od bazénu)
Turistická ubytovňa* Košice, Bajzova 14
www.megaubytovanie.sk
12,50/osoba/noc
tel.: +421 55 229 2334
email: zszke@zsr.sk
(0,3km od bazénu)
Penzión Sport***, Protifašistických bojovníkov 9 www.sportpubkosice.sk
20 – 38€/osoba/noc
tel.: +421 917 593 923
email: info@sportpubkosice.sk
(0,3km od bazénu)

	
  

	
  

