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Informácia pre tímy 
 

Štartová listina: 
 bude zverejnená na https://www.cehap.sk/velka-cena-bratislavy/ a odovzdaná 

každému tímu pri registrácii 

 nebude sa už prepisovať, v prípade potreby len vyškrtávať; dohlásenie disciplín/y 

nebude umožnené, 

 prosíme o kontrolu štartovej listiny a odovzdanie prípadných reklamácií čo najskôr späť 

(napr. rok narodenia, klasifikačná trieda, čas...). 

Registrácia a ubytovanie: 
 v hoteli SÚZA – správa účelových zariadení Ministerstva vnútra SR, Drotárska cesta 46,  

Bratislava  

 recepcia je na 1. poschodí nad vstupnou halou (je tu výťah) 

 v hoteli bude od 17.30 do 21.00 prítomný Radomír Pacák (+421 919 416 665) 

a infostánok pre prípadné dotazy 

 vedúci tímov po príchode zabezpečia podpísanie prezenčnej listiny svojimi plavcami 

a členmi tímu v hale hotela pri recepcii, kde im budú odovzdané darčekové tašky 

 tímy, ktoré sa zúčastňujú iba pretekov, bez ubytovania, sa registrujú od 7.30 vo 

vstupnej hale na bazéne 

 v hoteli je 1 výťah, pohodlne sa doň zmestí jeden vozičkár a 2-3 stojaci ľudia. Prosíme 

o trpezlivosť pri presunoch a vzájomnú koordináciu 

Stravovanie: 
 súčasťou ubytovania je stravovanie formou catteringu: 

 piatok 5.10.2018 večera od 20.00 do 21.00 

 sobota 6.10.2018 raňajky od 6.00 do 7.00 

 sobota 6.10.2018 večera od 19.00 do 20.00  

 nedeľa 7.10.2018 raňajky od 8.00 do 10.00 

 sobotný obed je zabezpečený v telocvični ZKR Gaudeamus (cca 20m spojovacou 

chodbou od bazéna) v čase prestávky (Menu: 30cm Kurací sendvič + 0,33l 100% džús + 

jablko + cookiea a ovocie), 

 pitný režim je zabezpečený na bazéne (barely AQUA PRO), 

Preprava účastníkov: 
Preprava účastníkov pretekov, sobota 6.10.2018: 

 ranný odvoz na bazén: pre ubytované tímy bude ku hotelu o 7:00 hod pristavený 
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oranžový školský nízko podlažný autobus Dopravného podniku Bratislava, odjazd je 

o 7.15 hod. 

 kapacita autobusu je 22 miest na sedenie, 45 miest na státie a 5 vozíčkov. Vozičkári, 

ktorí sú schopní presadnúť si na sedadlo prosíme aby tak urobili. Tým pádom by 

bola doprava realizovaná na jeden zvoz. Je však možnosť urobiť prepravu 

opakovane 

 Účastníci, ktorí prídu svojim autom a už sa po preteku nevracajú na hotel, sa môžu 

prepraviť na bazén autom. Hneď vedľa bazéna sa dá parkovať 

 odvoz späť na hotel: ten istý autobus bude pristavený na Mokrohájskej ul. pri bazéne 

o 15:15 hod. 

Organizácia rozplavieb: 

3- dráhový bazén 

 Dráha 1 je vyhradená pre triedy S1 – S4 

 Dráha 2 je vyhradená do 8.30 pre CEHAP a Chemes Humenné 

 Dráha 3 je vyhradená pre plavcov triedy S11 

6- dráhový bazén 

 Dráha 1 je určená pre štarty a šprinty jedným smerom, naspäť po iných dráhach 

 Dráhy 2 - 6 sú určené pre všetkých plavcov bez určenia klubom 

Priebeh plaveckých pretekov: 
 7.30 – otvorenie bazéna  

 7.50 – 8.50 rozplávanie 

 8.15 – technický míting v priestoroch Call Roomov 

 12.00 – 13.30 obedná prestávka, obedové balíčky budú odovzdávané v telocvični, kde 

si plavci môžu oddýchnuť na žinienkach. Zástupcom tímov bude odovzdaný príslušný 

počet obedových balíčkov 

 odpadky prosíme odhadzovať do stojanov na separovaný odpad  

 po celý čas preteku je zaistený pitný režim prostredníctvom stojanov s vodou od AQUA 

PRO. Je obmedzený počet pohárikov, v prípade potreby prosím používať pet fľaše od 

minerálky z darčekovej tašky 

 spoločné fotografovanie jednotlivých tímov prebehne v čase obednej prestávky 12.30 

– 13.30; presné informácie vyhlási hlásateľ pred prestávkou 

Organizácia pohybu športovcov, vstup do vody:  
 pretekári vstupujú do vody samostatne alebo s asistenciou spoza blokov cez hranu 

bazéna priamo do svojej dráhy 

 dráhy budú opúšťať po stranách bazéna na pokyn hlavného rozhodcu; z vody im budú 

pomáhať vyťahovači na každej strane bazéna 
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Časový harmonogram VCB-ČSLPOH: 
 

piatok 5. október 2018 

 od 17.30 – registrácia spojená s ubytovaním; na hoteli prítomný Radomír Pacák 

(+421 919 416 665) a infostánok pre prípadné dotazy (do 21.00) 

 

sobota 6. október 2018 

   7.00 – pristavenie autobusu ku hotelu 

   7.30 – otvorenie bazéna, prezencia účastníkov preteku s príjazdom v sobotu  

   7.50 – 8.50 rozplávanie 

   8.15 – technický míting v priestore call room 

   8.45 – schôdzka rozhodcov 

   9.15 – zahájenie preteku slávnostným nástupom 

   9.45 – začiatok I. bloku 

 12.00 – prestávka 

 13.30 – začiatok II. bloku 

 14.15 – predpokladaný koniec II. bloku 

 14.30 – vyhodnotenie II. bloku, dvojboja, súťaže družstiev 

 15.15 – odjazd do ubytovacieho zariadenia 

 večera (o čase budú tímy informované pri registrácii) 

 


