XV. Tótkomlóšske jubilejné medzinárodné plavecké preteky
seniorov

18. júl 2020 (sobota)
Miesto pretekov: Kúpalisko Ruža , Tótkomlóš, Kossuthova ul. č. 2.
Cieľom pretekov je: pravidelné telesné cvičenie dospelých, ochrana zdravia, popularizácia
plávania, pestovanie domácich a medzinárodných vzťahov, zabezpečenie možností súťaženia.
Preteky zabezpečia predposlednú možnosť na prípravu pred Svetovím majstrovstvom
seniorov.
Organizátori: Spolok klubu plavcov seniorov v Tótkomlóši
Celoštátny zväz plavcov seniorov v Maďarsku
Kúpalisko Ruža, Štátny fond NEA
Slávnostné otvorenie podujatia: 18. júl 2020 o 10.00
Začiatok pretekov: 18 . júl (sobota) 2020 o 10.15
Rozcvička od 8.30
Preteky budú prebiehať v bazéne 33 1/3 m HV .
Pretekárske disciplíny: 1. 33 1/3m: motýlik- muži
2. 33 1/3m: motýlik- ženy
3. 33 1/3m: prsia- muži
4. 33 1/3m: prsia- ženy
5. 33 1/3m: kraul -muži
6. 33 1/3m: kraul - ženy
7. 33 1/3m: znak -muži
8. 33 1/3m: znak-ženy
9. 133 1/3m: miešané plávanie-muži
10. 133 1/3m: miešané plávanie-ženy
11. 4x 33 1/3m: miešaná štafeta-muži
12. 4x 33 1/3m: miešaná štafeta-ženy
13. 4x33 1/3m : štafeta kraul – muži
14. 4x33 1/3m: štafeta kraul -ženy
15. 4x33 1/3 MIX štafeta kraul
16. 4x33 1/3 MIX štafeta miešané plávanie
17. Rodinná štafeta (vnuk-rodič-starý rodič, jeden rodič-dve

deti,dvaja rodičia, jedno dieťa). V rodinnej štafete deti dostanú aj
osobitný darček.
Plaváreň je otvorená, dĺžka 33 1/3 m, vyrovnaná hladina s cirkuláciou,7 dráh.
Teplota vody:27°C. Ručné meranie času. V čase pretekov je možnosť na rozcvičku v 25 m
dlhom krytom bazéne, 3 dráhy.

VEKOVÉ SKUPINY:
Individuálna súťaž:

25-29. I vs. 1991- 1995

60-64 VIII.vs 1956-1960

30-34 II vs. 1986-1990

65-69

IX.vs 1951-1955

35-39 III.vs 1981-1985

70-74

X.vs 1946-1950

40-44 IV.vs 1976-1980

75-79 XI.vs 1941-1945

45-49 V.vs

80-84

50-54 VI.vs

1971-1975
1966-1970

85-89 XIII. vs 1931-1935

55-59 VII.vs 1961-1965

90-94 XIV.vs 1926-1930
95-99

ŠTAFETY:

XII.vs 1936-1940

XV.vs 1921-1925

I. vs. spolu 100-119 rokov
II. vs. spolu 120-159 rokov
III. vs. spolu 160-199 rokov
IV. vs. spolu 200- 239 rokov
V. vs. spolu 240-279 rokov
VI. vs. spolu 280 - 319 rokov
VII. vs. spolu 320 -359 rokov

Odmena: 1.-3. cena - medaila
Nominácia: na pripojenom tlačive, ktoré treba poslať spolu s nominačným poplatkom, alebo
bankovým prevodom.
Nominovať treba: do 14. júla 2020, do 12.00
Kontakt: Kancsó János, 5940. Tótkomlóš, Zámenhof u. 5. Maďarsko
mobil: +36-30-412-7879
e-mail: kancso@mail.totkomlos.hu
info@totkomlosirozmarok.hu
Nominačný poplatok môžete zaplatiť aj prevodom v termíne nominácie na bankové číslo
OTP 11733182-20042110 s pripomienkou: nominačný poplatok (nevezési díj)
XV.JTNSZÚV.
Nominačný poplatok vo vínimočných ( opodstatnených) prípadoch môžete zaplatiť aj pred
pretekmi.

Nominačný poplatok:
Individuálna súťaž: 700,- Ft za jedno číslo
Štafeta: 1300,- Ft za jedno číslo

V rodinnej štafete nominácia zdarma !
Viac ako 70-ročným 2 čísla sú zdarma.
V prípade ak členovia štafety majú spolu 280 rokov alebo viac, nominácia je zdarma.
Na nomináciu do individuálnych čísel na mieste nie je možnosť (prosíme o pochopenie !).
Štafety sa môžu nominovať a nominačný poplatok môžu zaplatiť aj na mieste.
Spolky zo zahraničia nominačný poplatok môžu zaplatiť na mieste od 8.00- do 10.00.
Nominačný poplatok vrátiť alebo preniesť na niekoho iného nemôžeme.

Na pretekoch sú platné pravidlá FINA a MUSZ.
Na pretkoch platí jednoštartové pravidlo.
V teréne 25 m-ho bazénu výmena obuvy je povinná.
Pretekárske disciplíny budú prebiehať spojením vekových skupín, ale vyhodnotenie
bude zvlášť.
Iné informácie: Na pretekoch každý má súťažiť v dobrom zdravotnom stave na vlastnú
zodpovednosť.Navrhujeme vyšetrenie športového lekára. Plavcom, ktorí pricestujú deň pred
pretekmi (v piatok), zabezpečíme tréning zdarma.
Bufet bude na mieste zabezpečený.

Tótkomlóš, 2020 jún 3.

Kancsó János
predseda Spolku plavcov seniorov „Rozmár“
v Tótkomlóši

Szabolcs Szűcs
vedúca agendy kúpaliska Ruža

