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   Zimný AKVATLON PEZINOK 

  Slovenský pohár žiakov 2022 
    1. ročník 

                     20. marec 2022 (nedeľa) 

 

 

Organizátor Športový klub TRIATLON PEZINOK z poverenia STÚ a v spolupráci s mestom Pezinok 
Muškátová 6, 902 01 Pezinok 
triatlonpezinok@gmail.com 
www.triatlonpezinok.sk 
 

Miesto Plavecká časť – Krytá plaváreň, Komenského ul., 902 01 Pezinok 
Bežecká časť – Zámocký park Pezinok, Mladoboleslavská ul., 902 01 Pezinok 
 

Dátum 20. 03. 2022 (nedeľa) 
 

Štatút Slovenský pohár z poverenia STÚ pre žiacke kategórie – žiaci a žiačky nádeje B, žiaci 
a žiačky nádeje A, mladší žiaci a mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky. 
 

Súťažný výbor  riaditeľ pretekov – Mgr. Silvia Švecová /+421 949 707 701 
technický delegát – delegovaný STÚ 
hlavný rozhodca – delegovaný STÚ 

  
Prihlášky on-line cez stránku STÚ www.triathlon.sk do 17. 03. 2022 do 20:00 hod.  

Výnimka prihlásenie na mieste iba v prípade nenaplnenia limitu účastníkov. 
 

Odhlášky on-line na www.triathlon.sk do 19. 03. 2022 do 10:00 hod.  
 

Prezentácia V deň pretekov na recepcii Krytej plavárne, Komenského 43, 902 01 Pezinok 
 

Štartovné 
 

Hradí sa na mieste pri prezentácii.  
Štartovné pre všetky žiacke kategórie je vo výške 5 €, štartujúci v kategórii OPEN 15 €. 
Pretekári bez platnej licencie STÚ sú povinní uhradiť poplatok za jednorazovú licenciu 
podľa Registračného poriadku STÚ, ktorý bol schválený a nadobudol platnosť 8.3. 2020, 
článok VII., bod 7.3. (jednorazový poplatok pretekára – 10 €, pretekár vo veku 16-19 
rokov – 5 €, jednorazový poplatok žiaka - 3 €). 
 

kategória rok narodenia štartovné  

žiaci, žiačky nádeje C 2015 a mladší  
5€ 

žiaci, žiačky nádeje B 2014-2013 

žiaci, žiačky nádeje A 2012-2011 

mladší žiaci, mladšie žiačky 2010-2009 

starší žiaci, staršie žiačky 2008-2007 

OPEN (hobby) bez rozdielu veku 15 € 
 

mailto:triatlonpezinok@gmail.com
http://www.triathlon.sk/
http://www.triathlon.sk/
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             Kategórie, časový harmonogram a objemy 

 

kategória prezentácia ŠTART PLÁVANIE ŠTART BEH 

žiaci, žiačky nádeje C 8:30 – 9:15 9:30 25m  
12:50 poučenie 

 
13:00 štart nádeje C 

a následne ďalšie 
kategórie 

120 m 

žiaci, žiačky nádeje B 8:30 – 9:15 9:35 50 m 250 m 

žiaci, žiačky nádeje A 8:30 – 9:15 9:45 100 m 500 m 

mladší žiaci, žiačky 9:15 – 10:00 10:20 200 m 1 km 

starší žiaci, žiačky 9:15 – 10:00 10:50 400 m 2 km 

OPEN (hobby) 9:15 – 10:00 11:15 400 m 2 km 

• rozplávanie pre nádeje C, B, A bude možné od 9:15 do 9:25 

• rozplávanie pre mladších a starších žiakov, kategóriu OPEN  bude možné od 10:05 do 10:15 

 

Popis tratí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štartový balíček 

PLÁVANIE – pláva sa v 25m bazéne, v samostatných rozplavbách v počte 2 plavci na 1 
dráhe. Pri 2 pretekároch na dráhe pláva jeden po ľavej strane, druhý po pravej, vodiaca 
čierna čiara na dne určuje stred dráhy.  Štart je z vody, kotúľové obrátky sú povolené. 
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť počty pretekárov na dráhe. Meranie časov je 
ručné. Nádeje C majú povolené plávať s penovou plaveckou doskou. 
 
BEH – Zámocký park v Pezinku. Štart behu je tzv. Gundersenovou metódou podľa 
zaplávaného času. Pretekári budú zoradení podľa dosiahnutého času v plávaní a svoj 
štart budú sledovať na monitore, ktorý bude umiestnený na mieste štartu. 
 
 
sa preberá pri prezentácii na Krytej plavárni v deň podujatia (nádeje C, B, A v čase od 8:30 
do 9:15, mladší, starší žiaci a OPEN v čase 9:15-10:00). Štartový balíček obsahuje čipy na 
meranie časov v bežeckej časti, občerstvenie a darčekové predmety od partnerov 
podujatia. 
 
 

Vyhlásenie 
výsledkov 
 

Po dobehnutí posledného pretekára cca o 13:45.  
Prví traja v každej kategórii dostanú medailu a vecné ceny. 
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Všeobecné 
ustanovenia 
 
 
 
 
 

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ, súťažného poriadku STÚ a týchto propozícií. 
Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, bez akýchkoľvek nárokov 
na organizátora. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov 
zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ 
a propozíciami pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj 
neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie, 
videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na 
marketingové účely organizátora podujatia a jeho partnerov. Prihlásením na preteky a 
prebratím štartovného balíčka a čipu pretekár potvrdzuje skutočnosť, že spĺňa aktuálne 
nariadenia v súvislosti s ochorením covid-19. 
Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách. Ak 
sa pretekár umiestni na stupni víťazov a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia pretekov, 
stráca nárok na vecnú cenu. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku 
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ 
si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu 
nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade 
dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom podujatia.  
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov každý pretekár prihlásením, 
uhradením štartovného a prebratím štartového čísla súhlasí so spracúvaním osobných údajov 
pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorom a sprostredkovateľom 
zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasuje, že 
pravdivo uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov 
dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Organizátor prehlasuje, že 
v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov, budú 
jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Prebratím 
štartového čísla pretekár súhlasí s poučením o spracovaní osobných údajov. 
 

 
 
Podujatie 
podporili   

 
 

            

       
 


