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PROPOZÍCIE 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

           Usporiadateľ:  SAUŠ v spolupráci s VŠK/VŠTJ 

 

Termín:         Od 13.11. 2019 do 22.11.2019. Termín konania súťaže je povinný organizátor 

nahlásiť na SAUŠ. 

 

Miesto: V mieste univerzity alebo vysokej školy v Bratislave, Košiciach, Žiline, 

Banskej Bystrici, Trnave  a vo Zvolene. 

  

Prihlášky :      Prihlasovanie štafiet   predsedkyni ŠK plávanie  SAUŠ prof. PaedDr. Yvette 

Macejkovej, PhD., e-mail: yvetta.macejkova@uniba.sk, a stk@saus.sk 

s termínom a miestom konania a zodpovedným pedagógom za akciu  

konkrétnej univerzity (VŠ) do 28.10. 2019. 

  

 

Podmienka  

účasti: Súťaže sa zúčastňujú študenti vysokých škôl na Slovensku a študenti 

maturitného ročníka stredných škôl. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) 

všetkých foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi 

vysokoškolského štúdia. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ 

v SR.  

Vítaní sú súčasní aj  bývalí akademickí plavci (veteráni) rôznych vekových 

kategórií, účastníci Olympiád, MS, ME bez vekového obmedzenia, učitelia 

a priaznivci akademického športu. 

 

                       Prihlásené štafety súťažia za svoju Univerzitu (VŠ)  

 

Ceny:  Víťazné štafety na 1. 2. 3. mieste podľa dosiahnutého času celej štafety 100 x 

100 m  dostanú pohár SAUŠ. 
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA    

 

Predpis: Preteká sa podľa platných Pravidiel plávania I. a II. a podľa tohto rozpisu. 

  Pláva sa štafeta 100 x 100 metrov voľný spôsob. Z dôvodu časovej  

  náročnosti súťaže sa usporiadateľovi povoľuje  plávať vo viacerých dráhach 

  súčasne.  Po absolvovaní požadovaného počtu zaplávaných 100 metrových 

  úsekov, sa  časy zaplávané v jednotlivých dráhach spočítajú, aby sa získal 

  výsledný čas.  

  

Bazén: Súťaží sa na 25 m, alebo 50 m bazénoch podľa podmienok vysokých škôl 

a univerzít. 

 

Systém  

pretekov:       Za priebeh súťaže zodpovedá organizátor. Plavecké preteky sú súťažou 

družstiev univerzít alebo VŠ na území SR. Pláva sa priamo na čas, bez 

finále. Súťažia muži aj ženy v jednej štafete. 

                     

                            Víťazom je štafeta univerzity (VŠ) s najlepším časom. 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Organizátori štafiet pod hlavičkou svojej univerzity (VŠ)  sú po ukončení akcie povinní  

poslať na SAUŠ alebo scan na:  stk@saus.sk  menoslov zúčastnených, dosiahnutý čas 

štafety s podpisom zodpovedného pedagóga a vedúceho katedry. Sú zodpovední za 

dodržiavanie pravidiel plávania pri štafetách a umožniť účastníkom sa rozplávať aj vyplávať.  

 

 

 

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.                                 doc. RNDr. Alena Cepková, PhD. 

 predsedkyňa ŠK plávanie                                                      predsedkyňa ŠK SAUŠ                                                      
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