PLAVECKÝ ODDIEL

Banská Bystrica Cup 2017

UMB

BANSKÁ BYSTRICA

25. - 26. marec 2017
krytá plaváreň Štiavničky
Banská Bystrica

Kvalifikácia na:
Majstrovstvá sveta 2017 – Budapešť / Maďarsko
Majstrovstvá sveta juniorov 2017 – Indianapolis / USA
Majstrovstvá Európy juniorov 2017 – Netanya / Izrael
Európsky olympijský festival mládeže 2017 – Győr / Maďarsko
Svetovú Univerziádu 2017 – Taipei / Čína
priamy prenos sobota 25.03.2017 od 14.00 hod.
priamy prenos nedeľa 26.03.2017 od 09.00 hod. online vysielanie www.tveso.sk

SLOVO K PODUJATIU

V meste pod Urpínom máme záujem pravidelne organizovať významné medzinárodné plavecké podujatie
(určené aj pre talentovanú mládež), ktoré by prezentovalo nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú
republiku. Toto podujatie by malo byť dobrou príležitosťou konfrontácie slovenského plávania so zahraničím.
Banskobystrický pohár je jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku. Cieľom je predstavovať
na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom
pre širokú verejnosť.
Z pôvodnej súťaže plaveckého mítingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazénu
na Štiavničkách a obrovskej snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V histórii pretekov sme
evidovali prihlášky pretekárov už z 30 krajín.
V prechchádzajúcich ročníkoch sme v Banskej Bystrici privítali takú elitnú plaveckú spoločnosť, aká
sa v slovenských bazénoch ešte nestretla. Privítali sme troch olympijských víťazov, najrýchlejšiu ženu planéty,
majstrov sveta a Európy ako aj viacerých ďalších medailistov zo svetových a európskych šampionátov, ale
aj slovenskú špičku tohto športu. Plavci predviedli famózne výkony, bojovalo sa o účasť na Olympijské hry,
Majstrovstvá sveta, svetovú Univerziádu, Majstrovstvá Európy - úspešne. Videli sme prekonania rekordov
podujatia, ale aj slovenských rekordov. V tomto trende by sme chceli pokračovať aj počas tohto, v poradí už
jubilejného 10. ročníka. Latka je postavená mimoriadne vysoko...
Tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutoční v termíne 25. - 26. marca 2017, bude mať výnimočnú atmosféru
v tom, že Medzinárodná svetová plavecká federácia schválila naše podujatie ako kvalifikačné pre účasť
na Majstrovstvá sveta 2017 v Budapešti (Maďarsko). Okrem toho bude možné plniť na tomto podujatí
limity aj na Majstrovstvá sveta juniorov 2017 v Indianapolise (USA), Majstrovstvá Európy juniorov 2017
v Netanyi (Izrael), Európsky olympijslý festival mládeže 2017 v Győri (Maďarsko) a Svetovú Univerziádu
2017 v Čínskom Taipei.
Banskobystrický plavecký míting dokazuje svoju životaschopnosť. Svetové a európske hviezdy, ktoré okrem
médií prilákali na tribúnu vynovenej plavárne aj množstvo divákov, ponúkajú špičkové výkony, skvelú atmosféru
a už aj miesto medzi poprednými podujatiami európskeho formátu. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť
priamy prenos z podujatia prostredníctvom štyroch regionálnych televízií a internetových portálov (ďalšie
možnosti sú ešte v rokovaní). Podujatie tak dostáva úplne iný rozmer.

V HISTÓRII NAŠICH PRETEKOV SME EVIDOVALI PRIHLÁŠKY PRETEKÁROV UŽ Z 30 KRAJÍN
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PROPOZÍCIE
medzinárodných plaveckých pretekov
Banská Bystrica Cup 2017

Kvalifikačné preteky na:
• Majstrovstvá sveta 2017 – Budapest / Hungary
• Majstrovstvá sveta juniorov 2017 – Indianapolis / USA
• Majstrovstvá Európy juniorov 2017 – Netanya / Israel
• Európsky olympijský festival mládeže 2017 – Győr / Hungary
• Svetovú Univerziádú 2017 – Taipei / Čína
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Názov súťaže:

Banská Bystrica Cup 2017

Usporiadateľ:

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Termín, miesto:

25.-26.03.2017, krytá plaváreň Štiavničky, Cesta na štadión 30, Banská Bystrica
50m krytý bazén, 8 dráh, obrátky hladké, elektročasomiera Omega

Prihlášky:

predbežná prihláška (počty muži, ženy, doprovod): do 20.01.2017
záväzná prihláška (pretekári, disciplíny, konečné počty): do 24.02.2017
elektronickou poštou (formát LENEX „SPLASH Meet Manager“)
na adresu miroslav.simun@gmail.com a kópiu na adresu swimm@umbbb.sk

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Systém a predpis:

súťaží sa podľa platných pravidiel plávania FINA, Súťažného poriadku SPZ a rozpisu
tejto súťaže. Preteky sú súťažou jednotlivcov, všetky disciplíny sa plávajú priamo na čas,
bez finále. Usporiadateľ si vyhradzuje obmedziť počet štartujúcich pretekárov podľa
výkonnosti. Pretekári budú nasadení do jednotlivých rozplavieb podľa nahlásených
časov. Vo vložených pretekoch štartujú len pretekári usporiadajúceho oddielu.

Štartujú:

pozvaní a registrovaní pretekári v Slovenskej plaveckej federácii a zahraničných
federáciách, ktorí boli prijatí na základe prihláseného času.

Kategórie
A
B
C
D

ročník narodenia
ročník narodenia
ročník narodenia
ročník narodenia

muži
2002
2001
2000
1999 a starší

ženy
2003
2002
2001
2000 a staršie

Program podujatia
sobota 25.03.2017
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

		
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

50 m motýlik
50 m motýlik
200 m voľný spôsob
200 m voľný spôsob
50 m prsia
50 m prsia
100 m znak
100 m znak
400 m polohové preteky
400 m polohové preteky
50 m prsia
50 m prsia
200 m prsia
200 m prsia
100 m voľný spôsob
100 m voľný spôsob
200 m motýlik
200 m motýlik

nedeľa 26.03.2017
50 m voľný spôsob
50 m voľný spôsob
200 m polohové preteky
200 m polohové preteky
50 m znak
50 m znak
100 m prsia
100 m prsia
400 m voľný spôsob
400 m voľný spôsob
50 m voľný spôsob
50 m voľný spôsob
100 m motýlik
100 m motýlik
200 m znak
200 m znak

rozplávanie 12:45 h. – 13:45 h.
slávnostné otvorenie pretekov 14:00 h.
muži open
ženy open
muži open
ženy open
muži open
ženy open
muži A,B,C,D
ženy A,B,C,D
muži open
ženy open
žiaci vložené preteky - len deti UMB
žiačky vložené preteky - len deti UMB
muži open
ženy open
muži A,B,C,D
ženy A,B,C,D
muži open
ženy open

rozplávanie 07:50 h. – 08:50 h.
preteky 09:00 h.
muži open
ženy open
muži A,B,C,D
ženy A,B,C,D
muži open
ženy open
muži A,B,C,D
ženy A,B,C,D
muži open
ženy open
žiaci vložené preteky - len deti UMB
žiačky vložené preteky - len deti UMB
muži A,B,C,D
ženy A,B,C,D
muži open
ženy open

Ceny A FINANČNÉ PRÉMIE
Banskobystrický pohár a materiálne ceny získajú pretekár a pretekárka
v každej kategórii, ktorí dosiahnu najvyšší bodový výkon
v ktorejkoľvek disciplíne programu.
pretekári a pretekárky na 1. - 3. mieste v každej disciplíne a kategórii obdržia medaily
tri najhodnotnejšie bodové výkony mužov a tri najhodnotnejšie bodové výkony
žien budú odmenené finančnými prémiami: 500 EUR / 350 EUR / 150 EUR
prekonanie každého rekordu podujatia bude odmenené finančnou prémiou 50 EUR
najlepší slovenský pretekár a slovenská pretekárka obdržia hodnotné materiálne ceny
náhodne vylosovaný štartujúci slovenský účastník podujatia obdrží hodnotnú materiálnu cenu

HOSPODÁRSKO – ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
!!! Jeden oddiel (klub) = maximálne 10 -15 osôb !!!
• Výdavky spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý zúčastnený oddiel, klub z vlastných prostriedkov.
• Medailisti, účastníci finále a semifinále z MEJ, MSJ, OHJ, ME, MS, OH štartovné poplatky neplatia,
pobytové náklady hradí organizátor.
Štartovné:
• 4 EUR pretekári Slovenskej republiky a 6 EUR zahraniční pretekári
za každý prijatý štart uhradia vedúci pri prezentácii, ktorá sa uskutoční vo vestibule plavárne
v sobotu 25.03.2017 v čase 11:00 – 12:45 h.
Odhlášky:
• Odhlášky pretekárov (aj z ubytovania a stravovania) do stredy 22.03.2017 do 12:00 h., po tomto
termíne sú oddiely povinné uhradiť všetky poplatky aj za nezúčastnených pretekárov.

Ubytovanie a stravovanie
• Zabezpečí organizátor jednotlivým plaveckým oddielom a klubom, ktorí o to požiadajú
predbežnou objednávkou v termíne do 20.01.2017 (konečné počty do 24.02.2017):
ubytovanie od piatku do nedele ako aj a stravovanie vo forme polpenzie
(piatok večera + sobota raňajky a sobota večera + nedeľa raňajky) v hoteli DIXON****
(www.dixon.sk), alebo hotel LUX*** (www.hotellux.sk) v zvýhodnenej cene 40 EUR za osobu
a noc (v cene je zarátaný aj poplatok za parkovanie a miestny poplatok)
• stravovanie – obed v nedeľu 26.03.2017 v reštaurácii krytej plavárne Štiavničky
v cene 6 EUR (polievka, hlavné jedlo, nealkoholický nápoj)
V rámci podujatia sa po skončení sobotňajšieho programu (cca o 21:00 h.) uskutoční
v priestoroch hotela DIXON spoločenský raut s občerstvením pre vedúcich zahraničných
a domácich klubov, trénerov, pozvaných hostí, zástupcov sponzorov, médií, rozhodcovského
zboru.
Na podujatí budú prezentačné stánky firiem s plaveckým a športovým sortimentom
s možnosťou priameho predaja.
Prípadné ďalšie informácie: Milan Záborský - 0903 504 713

REKORDY PODUJATIA - MUŽI

100 m motýlik

Gergő Kis

1988

Raja A94 Uszóklub Ajka /HUN/

0:55,37

2014

Andrej Barna

1998

PK Spartak Subotica /SRB/

0:50,49

2016

100 m prsia

Marco Koch

1990

DSW Darmstadt 1912 /GER/

1:01,64

2015

100 m znak

Boris Kirillov

1992

National team Azerbaijan /AZE/

0:57,55

2015

Benjamín Grátz

1996

VUK SE Százhalombattai /HUN/

2:04,48

2015

Gergő Kis

1988

Dunaharaszti MTK /HUN/

3:53,51

2016

Richard Nagy

1993

J & T Sportteam Bratislava /SVK/

4:22,59

2016

50 m motýlik

Roman Kučík

1981

VŠC Dukla Banská Bystrica /SVK/

0:24,55

2009

50 m voľný spôsob

Roman Kučík

1981

VŠC Dukla Banská Bystrica /SVK/

0:22,80

2009

50 m prsia

Cameron v. d. Burgh

1988

TUKS Pretoria /RSA/

0:27,76

2015

50 m znak

Boris Kirillov

1992

National team Azerbaijan /AZE/

0:26,99

2015

200 m motýlik

Benjamín Grátz

1996

VUK SE Százhalombattai /HUN/

2:01,15

2015

Gergő Kis

1988

Dunaharaszti MTK /HUN/

1:50,04

2016

200 m prsia

Marco Koch

1990

DSW Darmstadt 1912 /GER/

2:10,33

2015

200 m znak

Benjamín Grátz

1996

VUK SE Százhalombattai /HUN/

2:02,62

2015

100 m voľný spôsob

200 m pol. preteky
400 m voľný spôsob
400 m pol. preteky

200 m voľný spôsob

Marco Koch

Cameron van der Burgh

Boris Kirillov

Richard Nagy
Gergő Kis

Roman Kučík

Andrej Barna

Benjámin Grátz

REKORDY PODUJATIA - ŽENY

100 m motýlik

Katarína Listopadová

1993

National team Slovakia /SVK/

0:59,56

2015

100 m voľný spôsob Ranomi Kromowidjojo

1990

Eiffel Swimmers PSV /NED/

0:55,16

2011

100 m prsia

Maria Romanjuk

1996 Sport Club GARANT Tallinn /EST/

1:11,93

2015

100 m znak

Jenny Mensing

1986

1:01,32

2015

Dalma Sebestyén

1997

Hullam 91 Usző Egyesulet /HUN/ 2:17,34

2016

Claudia Hufnagl

1996

200 m pol. preteky
400 m voľný spôsob

SC Wiesbaden /GER/
USC Graz /AUT/

4:22,59

2016

400 m pol. preteky

Maria Claudia Gadea

2001 CSM Drobeta Turnu Severin /ROU/ 4:58,80

2016

50 m motýlik

Barbora Mišendová
Katarína Listopadová

1998
National team Slovakia /SVK/
1993 VŠC Dukla Banská Bystrica /SVK/

0:26,96
0:26,96

2015
2016

Marleen Veldhuis

1979

Eiffel Swimmers PSV /NED/

0:24,88

2011

50 m znak

Katarína Listopadová

1993

National team Slovakia /SVK/

0:28,85

2015

50 m prsia

Andrea Podmaníková

1998

National team Slovakia /SVK/

0:32,49

2015

Dalma Sebestyén

1997

Hullam 91 Usző Egyesulet /HUN/ 2:12,09

2016

50 m voľný spôsob

200 m motýlik

200 m voľný spôsob Katarína Listopadová

1993 VŠC Dukla Banská Bystrica /SVK/

2:01,55

2016

200 m prsia

Andrea Podmaníková

1998

National team Slovakia /SVK/

2:35,55

2015

200 m znak

Jenny Mensing

1986

SC Wiesbaden /GER/

2:12,17

2015

Jenny Mensing
Marleen Veldhuis

Ranomi Kromowidjojo

Dalma Sebestyén
Katarína Listopadová

Andrea Podmaníková

Barbora Mišendová

organizátori
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