3-й Міжнародний Літній
Чемпіонат з плавання Мастерс
25-метровий басейн з 8 доріжками
33-м басейн для відпочинку | 33-м басейн для відпочинку
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ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН - ПЛАВАЛЬНА ЗОНА ČERVENÁ HVIEZDA КОШИЦЕ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАМ'ЯТНИК КУЛЬТУРИ
У реєстрі сучасної архітектури Словаччини знаходиться три басейни. Всі три є пам'ятниками культури
завдяки їхній важливості як функціональних будівель. Більше світла, повітря і сонця – ось один
з головних девізів сучасної архітектури. Логічно, що ці басейни стали літніми, що, в свою чергу, стало
своєрідним викликом для архітекторів. Перший басейн був побудований в Пієштянах - басейн EVA
(1933-1934), потім ZELENÁ ŽABA в Тренчанське Теплицє (1935 - 1936), і в той самий час в Кошице був
побудований третій басейн, чудовий і технічно унікальний. Він був розроблений уродженцем Кошице
Л. Оельшлегером з німецько-угорської сім'ї (1896-1984) у свій найяскравіший творчий період життя. За
20 років він створив в Чехословаччині майже 70 проектів, а в Кошице також є чимало його витворів.
Роботи цього майстра є прикладами того, як нова архітектура приходить в історичне оточення з деякою
скромністю і неагресивною елегантністю. «Кожен вхід в його будинок – це величезні переживання, із
найсвятковішими почуттями як для його користувачів, так і для фанатів. І ось якою має бути справжня
архітектура! » – стверджують автори першої важливої публікації про уродженця Кошице, Адріана
Пріаткова і Петер Пастор.

басейн EVA
Пьештяни

басейн ČERVENÁ HVIEZDA
Кошице

басейн ZELENÁ ŽABA
Тренчіанське Тепліце

Легендарний басейн Červená hviezda пережив велику реконструкцію. Місто Кошице інвестувало більш
ніж 4 мільйони євро. Саме тому він був недоступний для спортсменів із плавання і для публіки протягом
8 років, але пізніше, протягом 11 місяців, він був реконструйований і знову відкритий улітку 2016 року.
Були реконструйовані оригінальні роздягальні, адміністративна будівля, басейни для плавців і любителів,
а також дитячий басейн. Також було додано гіпермодерний басейн з нержавіючої сталі, який можна
розділити, подовжити або вкоротити, наприклад, для басейну 25 м (для змагань з плавання) або для 33 м
(для водного поло). Уся площа басейну може вмістити 1200 осіб. Сьогодні існують сучасні технології для
підготовки і підігріву води в басейнах. У Кошице це найбільша акваторія для занять спортом і відпочинку.

За два останні роки у чемпіонаті взяло участь 500 осіб з більш ніж 100 клубів і 10 європейських країн.
Окрім багатьох національних рекордів, на цьому чемпіонаті був побитий один європейський і один
світовий рекорд! Однією із щорічних цілей спільноти Майстрів є організація чемпіонату Майстрів на
високому міжнародному, спортивному та соціальному рівні, а окрім того – ще й реалізація ПРОЕКТУ
- ІСТОРІЇ ПЛАВАННЯ МАЙСТРІВ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Цей проект унікальний за своїм характером і цілями.
Він забезпечує можливість взаємозв'язку і допомоги в міжнародному просуванні історії плавання клубу,
особливо його найбільших особистостей - плавців, тренерів і активістів. 2019 рік є особливим у зв'язку
зі святкуванням 100-річчя Чехословацької аматорської асоціації плавання. Крім того, у Кошице є багато
речей, які можна побачити і представити світові. Наша мета –представити такі категорії як «літні люди»
у водному поло, синхронному плаванні та вечірнє плавання найстарших плавців з Кошице, а також
вручити золоті почесні таблички за внесок у розвиток плавального спорту в Словаччині.

Чому ми вирішили перенести цей важливий чемпіонат із Шаморина у Кошице? Було кілька причин для
такого рішення. Одним із них була висока якість реконструйованого басейну Червена Гвезда, що
відповідає найвищим міжнародним параметрам. Це також національно-культурна пам'ятка, яка сприяє
просуванню всієї ідеї вищезгаданого проекту. Аеропорт, відмінне залізничне і автобусне сполучення,
достатня можливість розміщення з різним ціновим діапазоном, технічна підтримка... Ентузіасти,
професіонали з плавання та активісти, такі як Радослав Сабола, Іван Шулек, Юрай Скала, Зузана Юсков,
Еріка Мразова, з усією командою майстрів пообіцяли взяти активну участь у підготовці та реалізації,
і вони є гарантією успішного і добре організованого заходу.

ПРОПОЗИЦІЇ
3-й щорічний Міжнародний літній чемпіонат з плавання Мастерс

ARENA СЛОВАЧЧИНА КУБОК З ПЛАВАННЯ МАСТЕРС 2019
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
ОРГАНІЗАТОР:

KOMUNITA PLAVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI (далі KPMTV)
Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8, Словацька Республіка
www.turcianskivlci.sk

ДАТА І МІСЦЕ:

6 - 7 липня 2019 р.
Басейн – зона для купання Červená hviezda Кошице, Словаччина

ЗАЯВКИ:

А. подані до 31 травня 2019, 20.00 - ранній внесок
В. подані з 31 травня 2019, 20.00
по 21 червня 2019 р 20.00. - стандартний внесок
C. подані після 21 червня 2019, 20.00 - додаткова оплата за вхід
Бланки заяв індивідуальних осіб та учасників естафет відправляти
на електронну пошту: mastercup18@gmail.com,
копія: info@turcianskivlci.sk. Бажано відправляти у форматі LENEX
або іншому форматі, доступному за адресою https://www.swimmsvk.sk/
preteky/arena-s Slovakia-swimming-masters-cup-0

АНУЛЮВАННЯ:

найпізніше до 28 червня 2019 року, до 20:00

ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ:

учасники змагаються за свій рахунок і на свій власний ризик

ПЛАТА ЗА ВХІД::

Індивідуальний старт (обов’язкова разова плата): 6, - € / 1 особа
Оплата повинна бути здійснена відповідно до правил A.B.C. (Плата за
вхід).
Плата за Офіційну церемонію відкриття, пов'язану зі змаганнями
з плавання та Гала-програмою до 100-річчя Чехословацького
аматорського плавального об'єднання, яка відбудеться 6 липня 2019
року в 20.30. Даний збір є обов'язковим також у разі неучасті у
Гала-програмі (місце проведення: Басейн – зона для купання
Červená hviezda Кошице, Словаччина)
A. Ранній внесок - оплата на банківський рахунок KPMTV до 31 травня
2019 року, індивідуальний старт 5, - €, естафети - 5, - € за кожного
учасника.
B. Стандартний внесок - оплата на банківський рахунок KPMTV
в період з 1 червня по 21 червня 2019 року, індивідуальний старт 6, - €,
естафети - 6, - € за кожного учасника.
C. Додаткова оплата за вхід або оплата готівкою - оплата на банківський
рахунок KPMTV після 21 червня 2019 року, індивідуальний старт 7, - €,
естафета - 7, - € за кожного учасника..

ЗБІР ЗА ВХІД:

оплата на банківський рахунок KPMTV,
банк: ČSOB a.s., IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192, BIC: CEKOSKBX,
текст: вступний внесок - код клубу, країна
У разі зняття заявки після здійснення оплати вступний внесок
не повертається!

РОЗМІЩЕННЯ:

Розміщення організатором конкурсу не надається. Буде надано
інформацію про знижки та рекомендовані умови проживання

ПРОДАЖ:

Протягом всього чемпіонату буде доступний намет ARENA із широким
асортиментом вбрання для плавання і можливістю прямої покупки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ - ІНФОЦЕНТРУМ:

Відкритий 6 липня 2019 року зі 06:00 до 14:00.
при вході в плавальний басейн - зона Červená hviezda,
Staničné námestie 5, Кошице

ІНФОРМАЦІЯ:

Браніслав Хакель, президент, офіційний представник KPMTV,
info@turcianskivlci.sk, + 421 915 437 184

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ:
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА:

Конкурс буде проводитися згідно з діючими правилами
MASTERS - FINA, правилами конкурсу SPF і цією пропозицією.

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ:

запливи - це змагання окремих осіб та естафет, змагання
організовуються безпосередньо за результатами тесту – без фіналів;
організатор має право обмежувати учасників із урахуванням їхніх
результатів.

ПРОТЕСТИ:

протягом 15 хв. після проходження заплива - подаються тренером
команди головному судді зі збором в розмірі 20, - €, а в разі відмови
збір передається організатору.

БАСЕЙН:

25 м відкритий басейн з 8 доріжками

ХРОНОМЕТРАЖ:

електронне вимірювання часу OMEGA

УМОВИ УЧАСТІ:

Участь у цьому змаганні дозволено учасникам, які зареєстровані
у своїй національній федерації плавання в 2019 році і стартують
на власний ризик, а також несуть відповідальність за стан свого
здоров'я.

КАТЕГОРІЇ:

Індивідуальні запливи (змагання) - вікові групи:
A = 25-29, B = 30-34
C = 35-39, D = 40-44,
E = 45-49 F = 50-54,
G = 55-59, H = 60-64,
I = 65-69, J = 70-74,
K = 75-79, L = 80.
Естафети:
A = 100-119, B = 120-159 років,
C = 160-199, D = 200-239 років,
E = 240 і вище.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛИН
ПЛАВАННЯ

Оголошення результатів, церемонія нагородження медалями та
вручення подарунків будуть організовані безперервно, без перерви
у чемпіонаті. Для цього буде підготовлена спеціальна церемоніальна
площа – перед трибуною, доступною для публіки, біля 33-метрового
басейну для відпочинку.

Субота, 6 липня 2019 pоку 1-я половина дня
Підігрів басейну: з 08:00 до 8:45.
Початок запливу: 09:00.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4x50 м
4x50 м
200 м
200 м
100 м
100 м
50 м
50 м
200 м
200 м
400 м
400 м
4 x 50 м

Вільний стиль
Вільний стиль
Батерфляй
Батерфляй
Брас
Брас
Плавання на спині
Плавання на спині
Вільний стиль
Вільний стиль
Комплексне плавання
Комплексне плавання
Вільний стиль

чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
мiкс

Субота, 6 липня 2019 року 2-а половина дня

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Підігрів басейну: з 14.00 до 14.45.
Початок запливу: о 15:00.
50 м Вільний стиль
жінки
50 м Вільний стиль
чоловіки
100 м Плавання на спині
жінки
100 м Плавання на спині
чоловіки
200 м Брас
жінки
200 м Брас
чоловіки
50 м Батерфляй
жінки
50 м Батерфляй
чоловіки
800 м Вільний стиль
жінки
800 м Вільний стиль
чоловіки
100 м Комплексне плавання
жінки
100 м Комплексне плавання чоловіки
4x50 м Комплексне плавання
жінки
4x50 м Комплексне плавання чоловіки

Неділя 7 липня 2019 3-х півдня

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Підігрів басейну: з 08:00 до 8:45.
Початок запливу: 09:00.
400 м Вільний стиль
чоловіки
400 м Вільний стиль
жінки

50 м
50 м
100 м
100 м
200 м
200 м
100 м
100 м
4 x 50 м
200 м
200 м

Брас
Брас
Батерфляй
Батерфляй
Плавання на спині
Плавання на спині
Вільний стиль
Вільний стиль
Комплексне плавання
Комплексне плавання
Комплексне плавання

чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
мiкс
чоловіки
жінки

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ - НАГОРОДИ:
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПЛИВИ
Перші три плавці в кожній віковій категорії та дисципліні будуть нагороджені медалями
ЕСТАФЕТИ
Перші три естафети (всі члени естафети) у кожній віковій категорії та дисципліні будуть нагороджені
медалями.
АБСОЛЮТНИЙ ПОРЯДОК ОСІБ - ВІДКРИТО
Абсолютний порядок осіб в окремих дисциплінах плавання, в категоріях чоловіки і жінки, буде
оцінюватися відповідно до основних таблиць записів, які доступні на www.swimmasters.eu
Переможці (1-й чоловік та 1-я жінка) будуть нагороджені кубками з ім'ям словацької та чеської
історичної знаменитості в плаванні. На честь переможця буде виконаний гімн.
2-й чоловік та 2-я жінка на конкурсі будуть нагороджені почесними табличками.
3-й чоловік та 3-тя жінка на конкурсі будуть нагороджені почесними табличками.
НАЙВИЩІ ПОКАЗНИКИ В БАЛАХ
Перший учасник (чоловік і жінка) незалежно від віку та дисципліни відповідно до таблиць
майстер-записів, доступними на сайті www.swimmasters.eu, отримає кубок та подарунки від ARENA.
НАЙСТАРШІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Найстарший учасник (чоловік і жінка) буде нагороджений почесними табличками і подарунками
від ARENA

