
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA SŁOWACJI W PŁYWANIU 
W KATEGORII MASTERS 2013 

 
II ZAWODY O PUCHAR PSK Žilina 

 
06 kwietnia - 7, 2013 Żylina / Słowacja 
 
Organizator : PSK Žilina i Słowacki Związek Pływacki 
Termin : 06 kwiecień - 07 kwiecień 2013 
Miejsce:  Basen Miejski, ul. Vysokoškolákov 8, Žilina, Słowacja 
Basen : kryty basen 50 m, 8 torów, elektroniczny pomiar czasu OMEGA 
 
Zapisy : przez e-mail:  psk.masters.zilina@gmail.com, informacje na www.pskzilina.sk  
 
Termin zapisów  – najpóźniej do 24 marca 2013. 
Zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko, klub, kraj, data urodzenia, płeć,numer konkurencji, nazwę 
konkurencji, czas wejścia?. 
 
Rezygnacja lub zmiany będą akceptowane do 04 kwietnia 2013 
 
Opłaty wpisowe :  3,00 € za 1 start  

   1,50 € uczestnicy powyżej 70 lat 
       0 € sztafeta 

 
Opłaty wpisowe należy uiścić w gotówce przy zameldowaniu 
 
Zameldowani e:  piątek - 05 kwietnia 2013 od 18.00 - 20.00 
    sobota - 06 kwietnia 2013 w godzinach od 11.00-13.00,  
    na basenie 
 
Informacje:    Juraj Jaroš, tel. +421 903 545 543 
 
Zakwaterowanie i wy żywienie : zawodnicy zapewnia wyżywienie  na podstawie wiążącej pisemnej 
rezerwacji wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: psk.masters.zilina@gmail.com 
do dnia 24 marca 2013  i zakwaterowanie na podstawie  rezerwacji na adres:Hotel Slovakia 
Žilina;Nám.Ľ.Štúra 2,01001 Žilina 
tel:00421 41 5124600;fax:00421 41 5124607; mail:hotelslovakia@slovakiainn.sk. 
oplata:15€ za osobę (w tym śniadanie kontynentalne) 
 
Rezygnacje będą akceptowane do 04 kwietnia 2013. 
 
Spotkanie towarzyskie: w sobotę, 06 kwietnia 2013 odbędzie się wieczorne spotkanie połączone z 
kolacją, muzyką, loterią i zabawą (opłata 11,00 € za osobę).  
 
Regulacje : zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami SSF i zasadami zawartymi w tym 
dokumencie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. 
Wszystkie kokurencje są rozgrywane bezpośrednio na czas, bez finałów?. 
 
Protesty:  protesty mogą być zgłaszane przez lidera zespołu w ciągu 15 minut od zdarzenia do 
sędziego głównego w formie pisemnej z załączoną kaucją 20 €. W przypadku odrzucenia protestu 
kaucja przepada na rzecz organizatora. 
 
Warunki uczestnictwa:  
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji w kategorii Masters 
muszą być zarejestrowani w swojej krajowej federacji pływackiej. Pływacy uczestniczący w zawodach 
o Puchar PSK Żylina nie muszą być zarejestrowani. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach 
ponoszą odpowiedzialność za ryzyko własne i stan swojego zdrowia.  
 
 
 



Kategorie wiekowe: 
  zawodnicy indywidualni - od 25 lat, w odstępach co 5 lat (25 - 29, 30 - 34,  

35 - 39, 40 - 44, ......) 
  sztafeta - na podstawie sumy lat wszystkich swoich uczestników (100 - 119, 

120 - 159, 160 - 199, 200 +) 
 
Nagrody w Mistrzostwach Słowacji w konkurencjach indywidualnych i sztafecie. 
Pierwszych trzech pływaków w bezwzględnej kolejności w każdej z konkurencji indywidualnych (na 
podstawie głównej tabeli wyników) zostanie nagrodzonych medalem i dyplomem.  

 
Nagrody o Puchar PSK Żylina w konkurencjach indywidualnych. 
Pierwszych trzech pływaków w każdej grupie wiekowej, w każdej konkurencji zostanie nagrodzonych 
medalem, a najlepszy wynik zgodnie z tabelą MASTERS zostanie nagrodzony Pucharem PSK Źilina.  

 
 

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA SŁOWACJI W PŁYWANIU 
W KATEGORII MASTERS 2013 

 
II ZAWODY O PUCHAR PSK Žilina 

 
PROGRAM: 
 
Sobota, 06 kwiecie ń 2013 
13,00 - 13,50 rozgrzewka, 13,50 - 14,00 ceremonia otwarcia 
14,00 czas rozpoczęcia konkurencji 
1. / 2. 50m stylem dowolnym: M / W. 
3. / 4. 100m stylem klasycznym M / W. 
5. / 6. 200m stylem dowolnym M / W. 
7. / 8. 100m stylem grzbietowym M / W. 
9./10. 50m stylem motylkowym M / W. 
11./12. 200m st. zmiennym M / W. 
13. 4 x 50m mix sztafeta IM 
14./15. 4 x 50m sztafeta stylem dowolnym: M / W. 
 
Niedziela, 07 kwietnia 2013 
8,00 - 8,50 rozgrzewka, 9,00 czas rozpoczęcia konkurencji 
16./17. 100m stylem dowolnym M / W. 
18./19. 50m stylem klasycznym M / W. 
20./21. 400m stylem dowolnym M / W. 
22./23. 50 stylem grzbietowym M / W. 
24./25. 100 m stylem motylkowym M / W. 
26. 4 x 50m stylem dowolnym mix sztafeta 
27./28. 4 x 50m ZM sztafeta M / W. 
 
 
 
W Żylinie 8.10.2012 Jaroš Juraj 
 


