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VVzzhhľľaaddoomm  nnaa  vvyyssookkýý  ppooččeett  pprriihhlláásseennýýcchh  ššppoorrttoovvccoovv  VVááss  žžiiaaddaammee  
oo	ddooddrržžiiaavvaanniiee  ttýýcchhttoo  oorrggaanniizzaaččnnýýcchh  pprraavviiddiieell  

Na podujatie je zakázaný vstup rodičom!!! 

Podujatie (dianie na bazéne) budeme vysielať online na YouTube kanále ORCA Bratislava. 

 

AAkkoo  ssaa  ddoossttaaťť  kk	vvssttuuppuu  nnaa  bbaazzéénn  SSTTUU  ((oodd  nnáámmeessttiiaa  SSlloobbooddyy))::  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video návod tu h!ps://youtu.be/T11TiiNaUVc 

VVssttuupp  aa	vvýýssttuupp  ddoo  aa	zz	pprriieessttoorroovv  SSTTUU::  

• Športovci vstupujú a odchádzajú z/do priestorov STU iba po kluboch, čiže iba spoločne s trénerom! Žiadne 

dieťa nebude vedieť vstúpiť a odísť samé! 

• Po vstupe do budovy je nutné sa prezuť a odložiť topánky do vyhradeného priestoru. Následne sa 

športovci spolu s trénerom presunú po schodoch smerom dole do priestorov telocvične, kde si bundy 

a kabáty povesia do vyhradeného priestoru a následne si v telocvični nájdu vyhradený priestor 

s označením klubu.  
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• Všetkých žiadame, aby sa zdržovali v priestoroch telocvične, kde sa bude nachádzať aj pomocný štartér. 

Športovec sa v priestoroch chodby a bazéna bude nachádzať iba v čase rozplávania resp. jeho štartu na 

podujatí. 

• Do telocvične vstupuje športovec po rozplávaní resp. štarte z bazénu, vždy len cez sociálne zázemie 

MUŽOV resp. ŽIEN, ktoré sa nachádzajú medzi 

bazénom a telocvičňou, a to vždy osušení. 

Ideálne by bolo, aby sa dieťa v týchto 

priestoroch prezlieklo do suchých plaviek 

a oblieklo si tepláky, tričko a mikinu, nakoľko 

v telocvični a na chodbách, kde bude taktiež 

pomocný štartér je chladnejšie. 

• V telocvični je zakázane jesť, loziť po 

rebrinách a sušiť si na nich mokré plavky, hrať 

sa resp. ohadzovať sa akoukoľvek loptou. 

Dianie na bazéne budú môcť športovci 

v telocvični sledovať na svetelnej tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - priestor na bundy/kabáty 

 - pomocný štartér 

 - slávnostné vyhlasovanie 

 - priestor pro kluby 

 - svetelná tabuľa  
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Rozplávanie bude rozdelené vždy do troch 15 minútových blokov: 

1. Kategória K5 - K6 / muži a ženy 

2. Kategórie K4 - K1 / muži 

3. Kategórie K4 - K1 / ženy  

Časové rozdelenie oznámime po odhláškach súčasne so zverejnením štartovej listiny! 

 

PPoommooccnnýý  ššttaarrttéérr  

Vzhľadom k tomu, že plávame aj 25m disciplíny a počet rozplávb v niektorých disciplínach atakuje hranicu 30 

rozplávb, nebude stačiť mať nachystané iba 2 rozplavby ako je zvykom na iných súťažiach.  

Aby sme dodržali časový harmonogram pretekov ako organizátor sme personálne posilnili pozíciu pomocného 

štartéra a vždy chceme mať nachystaných až 7 rozplávb! 

 

Dvaja pomocní štartéri budú umiestnení v telocvični, kde budú nachystané stoličky pre 3 rozplavby po 5 športovcov, 

ďalšie 2 budú na chodbe smerom k bazénu, kde bude na deti dohliadať 1 člen technickej čaty a ďalšie 2 rozplavby 

budú nachystané priamo na bazéne spolu s košm i na oblečenie, kde sa dieťa vyzleč ie do plaviek. Koš  s vecami danej 

rozplavby následne presunieme k priestoru vstupu do sociálneho zázemia, aby si dieťa po doplávaní vedelo 

zobrať veci a neobmedzovalo priestor v ktorom sa budú zdržiavať športovci čakajúci na svoj štart. 

 

Bolo by super, ak by mal každý klub k dispozícii na 10 športovcov 2 trénerov. 

Jeden tréner by bol v telocvični, ktorí by dohliadal na svojich športovcov a odkontroloval si svoje deti pri pomocnom 

štartérovi. 

Druhý tréner by bol v priestore bazénu a po odplávaní disciplín posielal svojich športovcov cez  sociálne zázemie 

smerom do telocvične. 
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OObbeeddnnáá  ppaauuzzaa::  

Na základe prihlášok a spracovaného časového harmonogramu podujatia konštatujeme, že pauza na obed bude 

v trvaní 1 hodiny, čo z časového hľadiska nebude stačiť na zabezpečenie obedu v niektorej z blízkych reštaurácii 

resp. možnosť absolvovať obed doma. 

Ako organizátor sme preto zabezpečili obed prostredníctvom „Sport Pub u Belasých“ priamo 

v priestoroch STU, čím nám odpadá aj opätovné obúvanie a obliekanie. 

 

Jedálny lístok tvorí prílohu dokumentu. 

Objednávky obedov zasielate na e-mailovú adresu spolu s odhláškami !!! 

Faktúra vystavená organizátorom bude teda obsahovať 3 položky a to: 

Štartovné & obedy 4.3.2023 & obedy 5.3.2023 

VVyyhhllaassoovvaanniiee  vvííťťaazzoovv::  

Aby sme ušetrili čas, vyhlasovanie víťazov bude prebiehať v telocvični, a to nasledovne: 

• počas mužskej disciplíny 200PP,  budeme vyhlasovať všetky ženské disciplíny 1. poldňa 

• po doplávaní 200PP muži, budeme vyhlasovať všetky mužské disciplíny 1. poldňa 

• počas ženskej disciplíny 100PP,  budeme vyhlasovať všetky mužské disciplíny 2. poldňa 

• po doplávaní 100PP ženy, budeme vyhlasovať všetky ženské disciplíny 2. poldňa 

• počas ženskej disciplíny 200PP,  budeme vyhlasovať všetky mužské disciplíny 3. poldňa 

• po doplávaní 200PP ženy, budeme vyhlasovať všetky ženské disciplíny 3. poldňa 

• počas mužskej disciplíny 100PP,  budeme vyhlasovať všetky ženské disciplíny 4. poldňa 

• po doplávaní 100PP muži, budeme vyhlasovať všetky mužské disciplíny 4. poldňa 

Technické zázemie organizátora sa bude nachádzať na balkóne, kde bude okrem rozhodcov a technickej čaty, 

umožnený vstup aj trénerom. Bude sa tam nachádzať stolík EČZ, športového administrátora a hlavného 

časomerača, hlásateľa, kameramana ako aj malé občerstvenie (káva, voda, ...). 

1.  poldeň 

2.  poldeň 

3.  poldeň 

4.  poldeň 


