
 

 

         

 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

Memoriálu mjr. Ing. Petra Pavlovského 

v plávaní 
______________________________________________________ 
 

 

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ: Pozemné sily OS SR 

Organizátor: Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín  

Termín konania: 11. februára 2020 

Miesto konania: Mestská krytá plaváreň Trenčín  

Veliteľ majstrovstiev: generálmajor Ing. Jindřich JOCH 

Riaditeľ majstrovstiev: kpt. PaedDr. Martin BIEĽAK 

Sekretár majstrovstiev: kpt. Ing. Eva DEMEŠOVÁ 

Organizačný zbor: určí riaditeľ majstrovstiev  

Hlavný rozhodca: kpt. Ing. Eva PILŠÁKOVÁ  

Ubytovanie: ubytovanie riešiť individuálne  

Zdravotnícke zabezpečenie: starostlivosťou organizátora   

Prihlášky: prihláška potvrdená veliteľom musí byť zaslaná  

 do 07. februára 2020 na adresu:  

 kpt. Ing. Eva DEMEŠOVÁ, kpt. PaedDr. Martin BIEĽAK 

 Sekretariát Veliteľstvo pozemných síl OS SR 

 číslo tel.: 338 013, 338 713 

                                                  eva.demesova@mil.sk, martin.bielak@mil.sk 

* Prihláška obsahuje hodnosť, meno, priezvisko, rok narodenia a záväznú požiadavku na stravovanie. 

Príchod:                   Dňa 11.  2. 2020 do mestskej krytej plavárne Trenčín do 09:00 hod. 

Prezentácia: Bude vykonaná od 09:00 – 09:30 hod. 

Pri prezentácii súťažiaci predložia: 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa súťaže v plávaní 
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Náležitosti: Účastníkom vydať cestovné doklady podľa predpisu Všeob-P-45 a cestovný 

príkaz. Profesionálnym vojakom prináleží cestovné. 

Ústroj: Profesionálni vojaci občiansky odev, pre súťaž športová výstroj (plavky). 

 

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Memoriál mjr. Ing. Petra Pavlovského bude vykonaný podľa týchto propozícií a pravidiel 

plávania. 

Organizácia Memoriálu: 

a) disciplíny: 300 m plávanie voľným spôsobom, štafeta na 3 x 100 m 

b) vekové kategórie: muži : do 30 rokov 

od 31 do 40 rokov 

nad 40 rokov 

ženy: bez vekovej kategórie, 

štafeta: bez rozdielu veku, 

c) ceny:  profesionálni vojaci umiestnení na 1. – 3. mieste obdržia diplom, pohár a vecnú cenu. 

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutého času v jednotlivých vekových kategóriách. Víťazí 

jednotlivec s najlepším dosiahnutým časom. 

Prípadné pripomienky a protesty rieši súťažná komisia v zložení: riaditeľ majstrovstiev, hlavný 

rozhodca, rozhodca. Pripomienky a protesty musia byť podané do 15 minút po ukončení závodu 

písomne hlavnému rozhodcovi.  

 

C/ ČASOVÝ PROGRAM  

11. 2. 2020 – utorok 

do 9,00 príchod 

9,00 - 9,30 prezentácia, porada, losovanie, spresnenie programu a poradia  

09,30 - 09,45 slávnostné otvorenie majstrovstiev  

09,45 - 10,15 rozplávanie 

10,15 - 10,30 príprava na disciplínu 300 m plávanie voľným spôsobom 

10,30 - 11,30  súťaž v plávaní jednotlivcov 

11,30 – 11,45 prestávka 

11,45 – 12,30 súťaž družstiev v štafetách na 3 x 100 m 

12,30 - 12,45 spracovanie výsledkov 

12,45  vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie majstrovstiev 

 

Za prípadné zmeny v časovom programe majstrovstiev zodpovedá organizátor majstrovstiev.  

 

 

 

 

 


