
PROPOZÍCIE  

DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ  STREDNÝCH ŠKÔL KSK  

V PLÁVANÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

     

 A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Organizátor: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3               

z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja  

Miesto:         SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca  

Termín:         18.1.2019 

Čas:               od 8:30 do 9:00 prezentácia 

Úhrada:         Podľa usmernenia CVČ – RCM 

Občerstvenie: zabezpečuje CVČ - RCM 

     B.TECHNICKÉ USTANOVENIA  

 Podm.účasti:  Súpiska /napísaná na PC/ potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri 

prezentácii. Preukaz poistenca a preukaz totožnosti. 

Právo štartu: Študenti a študentky denného štúdia SŠ narodení 1.1.1998-31.12.2004  

Plavecké disciplíny – kategória dievčatá: 50m voľný spôsob, 50 m prsia, 100m prsia, 200m 
polohový pretek, štafety -  4x50m voľný spôsob 

Plavecké disciplíny – kategória chlapci: 50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 50 m 
prsia, 50 m znak, 50 m motýlik, 200 m polohový pretek, štafety -  4x50m voľný 
spôsob 

Družstvá:      Jeden pretekár môže štartovať v max. 2 disciplínach a štafete 

Predpis:       Súťaž prebehne ako pretek jednotlivcov. 

                     Pretekári sú povinní mať : PLÁVACIU ČIAPKU 

                                  Prezuvky - šľapky 

             Visiaci zámok na skrinku             

Žiak sa nemôže zaevidovať a zúčastniť súťaže sám bez pedagogického  dozoru - nebude 

môcť  reprezentovať  školu.     

      

Bazén:          25m, krytý, 7 dráh 

Čas. rozpis:   do 9.00 hod. - prezentácia vo vstupnej hale plavárne – prihlasovací lístok na 

disciplínu vyplniť čitateľne a kompletne /meno, priezvisko, škola/ 

           9.00 hod. – rozplávanie 

                      9.15 hod. - otvorenie súťaže 

                      9.20 hod. - štart  prvej disciplíny  

Protesty:        Najneskôr do 10 min. po skončená súťaže s vkladom 5€.  



Ceny:             diplom+ medaila pre 1. až 3. miesto 

 

Bodovanie:     - za účasť školy v plávaní dievčat na DŠS KSK:  1 bod  

- za účasť školy v plávaní chlapcov na DŠS KSK:  1 bod 

  - za umiestnenie školy v celkovom poradí škôl:  

 1. miesto: 5 bodov 

 2. miesto: 3 body 

 3. miesto: 2 body 

 4. miesto: 1 bod 

Poznámka:     Za zdravotný stav a úraz žiaka/žiačky počas súťaže spolu s  poistením                                     

                       zodpovedá  vysielajúca organizácia!!! 

Aby sa zabránilo stratám, resp. krádežiam pretekári si svoje cenné veci, peniaze    
a doklady uložia počas súťaže u svojich pedagogických vedúcich.   

 Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí. 

                       Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada     

                       racionálne riešenie priebehu súťaže. 

Počas trvania súťaže je v celom areáli školy ZAKÁZANÉ FAJČIŤ !!! 

Pri zistení porušenia tohto zákazu bude družstvo okamžite diskvalifikované. 

 

 


