
Propozície školských športových súťaží v plávaní ZŠ

v školskom roku 2021/2022

Krajské kolo: nitriansky kraj

Miesto konania – Topoľčany

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: Slovenská plavecká federácia

Termín a miesto: 26. 04. 2022

25m bazén, Krytá plaváreň

Továrnicka 2208, 955 01, Topoľčany

Kategória: Plavecká súťaž žiačok 4. ročníka ZŠ

(veková kategória dievčat 4. ročníka ZŠ), ročník narodenia 1. 9. 2011 až 31. 8. 2012

Účastníci: Kat. sp. Škola ZŠ s MŠ dePaul, Saratovská 87, Levice

ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany

ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

ZŠ Saratovská 85, Levice

ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany

ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice

ZŠ s VJM Práce 24, Komárno

ZŠ Adyho 6, Štúrovo



Podmienka 

účasti: Riadne a včas:

Prihlásené školy cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: 22. 04. 2022 

(dva dni pred podujatím)

Súpisky doručené po termíne nebudú akceptované.

Každá žiačka/každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri 

prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.

Prezentácia: ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08.00 h - akreditácia a rozplávanie

08.30 h - slávnostné otvorenie

08.45 h - technická porada k súťaži, štartové listiny, vyžrebovanie

09.00 h - 10.30 h - Plavecká súťaž ZŠ - 1. stupeň ZŠ (4. ročník ZŠ)

Vyhodnotenie plaveckých súťaží po obede

11.00 h - 14.00 h - Mini vodnopólová súťaž ZŠ - 1. stupeň ZŠ (4. ročník ZŠ)

14.30 h - ukončenie a vyhodnotenie súťaží vo vodnom póle (podľa počtu družstiev)

Pri prezentácii odovzdať:

a) Súpisku s uvedením mena, priezviska, dátuom narodenia, označením čísla dresu,

vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk a podpísanú vedením školy

b) Podpísané tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov, fotogafovaním a natáčaním 

na video

(zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)



Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel SPF (zjednodušené pravidlá FINA

Vyhodnotenie 

výsledkov

Z krajských kôl postupujú len víťazi jednotlivých súťaží. Víťazi každej kategórie disciplíny 

25m voľný spôsob sa vyhodnocujú priamo zo zaplávaného času.

a postupový kľúč:

Výstroj: Plavky, plavecká čapica

Hodnotenie:

Je súčasťou priložených pravidiel (z každej kategórie postupuje na celoslovenské kolo len 

víťaz).

Ceny: Umiestnenia na prvých troch miestach získavajú medaile a diplomy.

Protesty: U riaditeľa súťaže.

Organizačný štáb: Riaditeľ súťaže, krajský koordinátor/administrátor, hlavný rozhodca

Rozhodcovia: Hlavný rozhodca, rozhodcovia - časomerači.

Poistenie:

Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou 

preukaz poistenca.

Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za 

dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej 

školy.

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách.

Za odložené veci organizátor nezodpovedá!

Kontaktná osoba: Miroslav Hýlek - 0905 554 245

Mgr. Róbert Košťál - 0918 481 802, kostal@swimmsvk.sk

Časový rozpis: Bude zverejnený deň pred termínom podujatia (po vložení súpisiek)

Odborný garant 

súťaže: Mgr. Róbert Košťál - 0918 481 802


