
Školské športové súťaže v 
plávaní a vo vodnom póle na ZŠ 

v školskom roku 2021-2022

Slovenská plavecká federácia
Organizovanie školských športových súťaží v školskom roku 2021/2022 (okresné, krajské kolá + 
spoluorganizácia celoslovenského kola) v plávaní ako aj vo vodnom póle (súťaže prebiehajú spoločne 
v rovnakom termíne na rovnakom mieste /okresné, krajské a celoslovenská/):

Termíny: 
Okresné kolá: november 2021 – marec 2022
Krajské kolá: apríl - máj 2022 
Celoslovenské kolo (Superfinále): 13.-14.6 2022

Časový harmonogram pre súťaže v plávaní a vodnom póle v rámci hore uvedených súťaží:  
8.00 – akreditácia a rozplávanie
8.30 – slávnostné otvorenie 
8.45 – technická porada k súťaži
9.00 – 10.30 Plavecká súťaž základných škôl - 1.stupeň ZŠ (2.-3, a 4. ročník ZŠ)
Vyhodnotenie plaveckých súťaží po obede
11.00 – 14.00 Mini vodnopólová súťaž základných škôl - 1.stupeň ZŠ 
14.30 – ukončenie a vyhodnotenie súťaží vo vodnom póle (podľa počtu družstiev)

Plávanie:
Názov: Plavecká súťaž základných škôl (1.stupeň ZŠ) v ročníku 2021-2022
Vekové kategórie:  2.-4.ročník ZŠ 
Formy súťaženia: individuálna súťaž chlapcov aj dievčat v plávaní na 25m voľný spôsob, plus štafety

KATEGÓRIE
1. Plavecká sútaž 2. – 3. ročníka ZŠ   ročník nar. 1.9.2012 až 31.8.2014 žiaci
2. Plavecká sútaž 2. – 3. ročníka ZŠ   ročník nar. 1.9.2012 až 31.8.2014 žiačky
3. Plavecká sútaž 4. ročníka ZŠ       ročník nar. 1.9.2011 až 31.8.2012 žiaci
4. Plavecká sútaž 4. ročníka ZŠ         ročník nar. 1.9.2011 až 31.8.2012 žiačky
5. Súťaž štafiet v plávaní 2.-4.ročníka ZŠ ročník nar. 1.9.2011 až 31.8.2014 mix

Súťaž štafiet: v okresnom kole sa iba vyhodnotia najlepšie 4 časy plavcov z jednej ZŠ bez ohľadu
na pohlavie a vekovú kategóriu z 2.-4.ročníka ZŠ (ohraničené vekom 1.9.2011 až 31.8.2014). 

Z okresných a krajských kôl postupujú jen víťazi v jednotlivých súťažiach 1., 2., 3., 4., 5.



Školské športové súťaže v 
plávaní a vo vodnom póle na ZŠ 

v školskom roku 2021-2022

Vodné pólo:

Názov: Mini vodnopólová súťaž základných škôl (1.stupeň ZŠ) v ročníku 2021-2022

Vekové kategórie:  2.-4.ročník ZŠ (ohraničené vekom 1.9.2011 až 31.8.2014)

Formy súťaženia: súťaž spoločných družstiev chlapcov a dievčat vo vodnom póle

max. počet 11 hráčov v družstve (minimálny počet 6+1)

Herný systém: 5 + 1 , v skupinách, alebo každý s každým podľa počtu zúčastnených škôl

Hrací čas: 2 x 6 min. čistého času, prípadne 2 x 7 min. čistého času pri menšom množstve družstiev.

Organizátor má vyhradené právo zmien v rámci súťaže.

Z okresných a krajských kôl postupujú jen víťazi danej súťaže. Celoslovenské kolo je dvojdňová súťaž

Kontaktná osoba:

Mgr. Róbert Košťál 
+421918481802
kostal@swimmsvk.sk 

www.skolskysport.sk
www.swimmsvk.sk






