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Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 2 - Spracovávanie a evidencia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území 

Slovenskej republiky

Výsledky z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky sa spracovávajú 

výhradne v elektronickej podobe.

Územie Slovenskej republiky je pre účely konania plaveckých pretekov rozdelené na štyri 

územné oblasti s nadriadeným postavením VSPL:

• bratislavská oblasť,

• západoslovenská oblasť,

• stredoslovenská oblasť,

• východoslovenská oblasť,

pričom príslušnosť klubov do jednej z oblastí je definovaná a je obsahom adresára klubov SPF 

podľa čl. 15 ods. 2.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 2 - Spracovávanie a evidencia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území 

Slovenskej republiky

Výsledky z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky môže spracovávať 

len Športový administrátor v plávaní (ďalej len “Športový administrátor”). Športový 

administrátor je rozhodca plávania s platnou licenciou rozhodcu plávania, platným 

členstvom SPF a platnou licenciou Športového administrátora. Pre platnosť licencií a členstva 

je rozhodujúci dátum posledného dňa konania plaveckých pretekov, z ktorých Športový 

administrátor spracováva výsledky. Spomedzi športových administrátorov Rada SPF na 

základe návrhu VSPL určí Matrikára športových súťaží v plávaní.

SPF zabezpečuje technické a programové vybavenie pre spracovávanie a evidenciu 

plaveckých výsledkov. Spracovávanie výsledkov z plaveckých pretekov je možné len 

s platnou licenciou programu Meet Manager.

Matrikár športových súťaží v plávaní (ďalej len “Matrikár súťaží SPL”) v spolupráci 

so Sekretariátom SPF vedie evidenciu výsledkov z plaveckých pretekov, ktoré sa uskutočnili 

na území Slovenskej republiky v súlade s predpismi SPF, predovšetkým týmto Súťažným 

poriadkom a Pravidlami plávania, ako aj výsledkov pretekárov - individuálnych členov SPF z 

pretekov, ktorých sa zúčastnili v zahraničí.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 2 - Spracovávanie a evidencia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území 

Slovenskej republiky

SPF zabezpečuje technické a programové vybavenie pre Športových administrátorov na 

spracovávanie a evidenciu výsledkov.

Spracovávanie výsledkov z plaveckých pretekov pozostáva z nasledovných častí:

• spracovanie propozícii plaveckých pretekov,

• spracovanie prihlášok plaveckých pretekov,

• spracovanie odhlášok plaveckých pretekov,

• spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov,

• evidencia výsledkov z plaveckých pretekov.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 3 – Spracovanie propozícií plaveckých pretekov

Na základe schválených propozícií plaveckých pretekov je Športový administrátor povinný 

spracovať propozície pretekov v programe Meet Manager.

Športový administrátor je zodpovedný za správnosť poradia disciplín a kategórií.

Po zadefinovaní štruktúry pretekov Športový administrátor zaeviduje preteky na 

www.swimrankings.net prostredníctvom funkcie „Prenos - edituj/Obnov kalendár“.

Následne je Športový administrátor povinný zaslať LENEX pozvánku na elektronickú adresu 

Matrikára súťaží SPL a sekretariátu SPF z dôvodu zverejnenia na internetovej stránke SPF, 

prípadne v inom podobnom informačnom systéme.

Športový administrátor nesmie zaevidovať preteky na swimranking.net (kalendár podľa čl. 3 

ods. 3, online výsledky), ktoré neboli zaradené do termínovej listiny SPF v zmysle čl. 10 ods. 3 a 

ods. 5, alebo ktorých propozície neboli doručené na SPF a matrikárovi súťaží SPF v zmysle čl. 

10 ods. 8.

http://www.swimrankings.net/


Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 4 – Spracovávanie prihlášok plaveckých pretekov

Športový administrátor prijíma prihlášky na plavecké preteky a to v termíne určenom 

v propozíciách plaveckých pretekov.

Spracovávanie prihlášok sa vykonáva v programe Meet Manager.

Športový administrátor je povinný po spracovaní prihlášok aktualizovať údaje v kalendári 

www.swimrankings.net - a v prípade realizovania Online výsledkov, aj ich aktualizáciu.

Čl. 5 – Spracovanie odhlášok plaveckých pretekov

Športový administrátor spracováva odhlášky z plaveckých pretekov v programe Meet

Manager a to v termíne určenom v propozíciách plaveckých pretekov.

Športový administrátor je povinný po spracovaní odhlášok aktualizovať údaje v kalendári 

www.swimrankings.net - a v prípade realizovania Online výsledkov aj ich aktualizáciu.

http://www.swimrankings.net/
http://www.swimrankings.net/


Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 6 – Spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov

Športový administrátor je povinný spracovať výsledky z plaveckých pretekov v programe 

Meet Manager. Výsledky sa spracovávajú s elektročasomierou Omega Ares 21 a Quantum.

V prípade plaveckých pretekov s menším významom je možné ručné meranie časov. V 

prípade ručného merania časov sú hlavný rozhodca a hlavný časomerač povinní 

zabezpečiť evidovanie všetkých medzičasov a cieľových časov na strane bazéna, kde je 

prítomný časomerač. Športový administrátor je povinný všetky tieto medzičasy a cieľové 

časy evidovať v programe Meet Manager. Po ukončení plaveckých pretekov je Športový 

administrátor povinný zaslať na elektronickú adresu Matrikára súťaží SPL a sekretariát SPF mdb

databázu z pretekov a výsledky v textovej forme (formát pdf, doc).

Vo výsledkoch plaveckých pretekov je nevyhnutné správne uvádzať mená a priezviská 

pretekárov a dátum ich narodenia z celoštátnej evidencie s platným členstvom na aktuálny 

rok, v ktorom sa plavecké preteky konajú. To isté platí aj pre pretekárov zo zahraničia 

štartujúcich na území Slovenskej republiky.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 6 – Spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov

Športoví administrátori podliehajú z hľadiska športovo-technického Matrikárovi súťaží SPL a 

VSPL a z hľadiska organizačno - právneho výkonnému orgánu SPF, t.j. Rade SPF.

Výsledky z majstrovstiev Slovenskej republiky prípadne iného, najmä medzinárodného 

podujatia, ktorého organizátorom je SPF, spracováva spravidla Matrikár súťaží SPL.

V prípade, že Matrikár súťaží SPL z dôvodu osobnej prekážky nemôže na podujatí funkciu 

vykonávať, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predsedu VSPL 

a navrhne VSPL Športového administrátora na spracovanie týchto výsledkov, pričom iného 

Športového administrátora na spracovanie týchto výsledkov schvaľuje VSPL .



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 6 – Spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov

Výsledky z majstrovstiev jednotlivých oblastí a Slovenského pohára žiakov, prípadne iného 

podujatia, ktorého organizátorom je SPF, spracováva VSPL schválený a poverený Športový 

administrátor. VSPL pri určovaní a poverovaní Športových administrátorov dbá na zásadu 

pravidelnej rotácie jednotlivých Športových administrátorov a na rovnomerný rozvrh práce 

medzi Športových administrátorov. V prípade, že schválený a poverený Športový 

administrátor z dôvodu osobnej prekážky nemôže na podujatí funkciu vykonávať, je povinný 

o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Matrikára súťaží SPL. Matrikár súťaží 

SPL určí bez zbytočného odkladu iného Športového administrátora a bez zbytočného 

odkladu vykoná zmenu Športového administrátora propozíciách dotknutého podujatia a 

propozície zverejní na webovom sídle SPF a zašle ich určenému Športovému administrátorovi, 

ktorý ich bez zbytočného odkladu zverejní na www.swimrankings.net (Čl. 3).

Výsledky z ostatných plaveckých pretekov spracováva Športový administrátor v plávaní, 

ktorý je držiteľom platnej licencie Športového administrátora v plávaní. Športového 

administrátora na spracovanie výsledkov z ostatných plaveckých pretekov si určuje 

organizátor plaveckých pretekov.

http://www.swimrankings.net/


Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 7 – Evidencia výsledkov z plaveckých pretekov

SPF eviduje výsledky z plaveckých pretekov a plavecké výkony všetkých členov SPF na nich 

zaplávané výlučne z plaveckých pretekov, ktoré sa uskutočnili v súlade s týmto Súťažným 

poriadkom plávania a podľa Pravidiel plávania; v opačnom prípade výsledky z plaveckých 

pretekov a plavecké výkony nebudú evidované. Za preteky, ktoré sa neuskutočnili v súlade 

so Súťažným poriadkom plávania a Pravidiel plávania sa považujú najmä preteky:

• na ktorých súťažili (aj) pretekári, ktorí nie sú individuálnymi členmi SPF (pozn. netýka sa 

zahraničných pretekárov),

• na ktorých sa nezúčastnil Pravidlami plávania predpísaný počet a zloženie členov 

rozhodcovského zboru,

• ktorých propozície neboli na SPF a Matrikárovi súťaží SPL doručené najneskôr 30 dní 

pred konaním pretekov.

V závislosti od rozsahu a závažnosti porušenia ustanovení Súťažného poriadku plávania a 

Pravidiel plávania môže VSPL sám alebo na návrh Matrikára súťaží SPL rozhodnúť, že výsledky 

z plaveckých pretekov a plavecké výkony (s výnimkou prípadov podľa ods. 1 bod 

1.1.) evidované budú.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 7 – Evidencia výsledkov z plaveckých pretekov

Matrikár súťaží SPL je povinný evidovať všetky výsledky z plaveckých pretekov a plavecké 

výkony všetkých členov SPF s platným členstvom na lokálnom počítači. Z dôvodu ochrany 

údajov z lokálneho počítača je povinný priebežne databázu zálohovať mimo lokálneho 

počítača vhodným spôsobom (zálohou na externé HDD zariadenie, ako aj na záložné 

dátové úložiská SPF).

Matrikár športových súťaží v plávaní je povinný zasielať výsledky všetkých plaveckých 

pretekov konaných na území Slovenskej republiky vo formáte LENEX do LEN databázy 

(www.swimrankings.net) a do FINA databázy.

Výsledky z plaveckých pretekov na území Slovenskej republiky sa spracovávajú v programe 

Meet Manager.

Evidenciu výsledkov z plaveckých pretekov a plaveckých výkonov vykonáva Matrikár súťaží 

SPL v programe Team Manager. Súčasne sa evidujú všetky tieto výsledky a výkony aj v 

databáze LEN (www.swimrankings.net).

http://www.swimrankings.net/
http://www.swimrankings.net/


Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 17 – Prihlášky na preteky

Na plavecké preteky organizované SPF alebo klubmi, ktoré sú členmi SPF sa prihlasujú kluby, 

ktoré sú členmi SPF v súlade s ustanoveniami propozícií pretekov zaslaním prihláškového 

súboru vo formáte Lenex. Prihláškový súbor musí obsahovať meno, priezvisko, dátum 

narodenia, záväzný identifikátor SPF, názov a záväznú športovo-technickú skratku klubu 

(ďalej len “skratka klubu”). Tieto údaje musia byť totožné s údajmi, ktoré sú evidované 

v informačnom systéme SPF (netýka sa zahraničných klubov a pretekárov).

Na preteky je možné prihlasovať len pretekárov (netýka sa zahraničných pretekárov), ktorí 

boli v termíne zasielania prihlášok:

• individuálnymi členmi SPF s príslušnosťou ku klubu, ktorý je riadnym členom SPF a

• majú uhradený ročný členský príspevok.

Prihlášky za týchto pretekárov a v ich mene zasiela iba klub, u ktorého majú pretekári v 

termíne zasielania prihlášok evidovanú príslušnosť.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 17 – Prihlášky na preteky

Prihláška na preteky musí obsahovať okrem údajov podľa ods. 1 aj disciplíny, na ktoré sa 

pretekár prihlasuje a prihlasované časy pretekára zaplávané v termíne, ktorý je uvedený 

v propozíciách pretekov a sú evidované v štatistikách SPF.

Na majstrovstvá Slovenskej republiky nie je možné prihlásiť pretekára na disciplínu, ktorá 

nespĺňa podmienky podľa ods. 3. Na ostatné preteky je možné prihlásiť pretekára na 

disciplínu, ktorá nespĺňa podmienky podľa ods. 3 v prípade, ak to propozície pretekov 

výslovne nezakazujú, a v tomto prípade sa namiesto prihlasovaného času uvádza 

poznámka „NT“.

Prihláška zaslaná v rozpore s ustanoveniami ods. 1 až ods. 4 alebo v rozpore s ustanoveniami 

propozícií pretekov bude považovaná za neoprávnenú alebo nesprávne vyplnenú.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 17 – Prihlášky na preteky

Neoprávnená prihláška v zmysle bodov 5.1.1. až 5.1.4. bude v prípade pretekov 

organizovaných SPF vyradená a nebude prijatá. V prípade neoprávnenej prihlášky v zmysle 

bodu 5.1.5., Športový administrátor pri prezentácii po dohode s vedúcim družstva alebo 

trénerom vyradí a neprijme každú prihlášku, ktorá je nad rámec maximálneho povoleného 

počtu štartov za jeden súťažný poldeň.

Údaje v nesprávne vyplnenej prihláške podľa bodu 5.2.2, 5.2.3. a 5.2.5. budú v prihláške 

opravené Športovým administrátorom.

Pretekárovi s nesprávne vyplneným prihlasovaným časom podľa bodu 5.2.4. bude 

prihlasovaný čas opravený na správny, prípadne bude prihlasovaný čas vymazaný. Pretekári 

prihlasovaní bez času budú zaradení na koniec štartovnej listiny s označením „NT“.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 17 – Prihlášky na preteky

Štafety na preteky Majstrovstvá Slovenskej republiky a preteky organizované SPF sa prihlasujú 

súčasne s prihláškami jednotlivcov s uvedením prihlasovaného času štafetového družstva. 

Zloženie členov štafety je možné nahlásiť alebo zmeniť najneskôr 60 minút pred začiatkom

súťažného poldňa, v ktorom uvedená štafeta štartuje na predpísanom tlačive, ak nie je 

v propozíciách pretekov uvedené inak.

Štafety na všetkých pretekoch musia byť zložené len z členov registrovaných v jednom klube. 

Spoločné štafety klubov alebo dopĺňanie štafety plavcom registrovaným v inom klube nie je 

prípustné a prihláška takejto štafety nesmie byť na preteky prijatá alebo bude z pretekov 

následne vylúčená.

V prípade zaslania prihlášky na Majstrovstvá Slovenskej republiky a preteky organizované SPF 

po termíne zasielania prihlášok, najneskôr však do 72 hodín pred začiatkom pretekov, bude 

táto prijatá za podmienok dodržania ostatných ustanovení o zasielaní prihlášok a splnenia 

podmienky, že žiadny z riadne prihlásených a prijatých štartov ostatných pretekárov nebude 

vyradený zo štartovnej listiny, pričom súčasne za takúto neskorú a prijatú prihlášku bude 

vyrubená pokuta podľa sadzobníka pokút.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 19 – Prehľad prijatých pretekárov

Základnými dokumentmi slúžiacimi k informovanosti klubov o vykonanom losovaní pretekov, 

prijatých pretekároch a náhradníkoch, vrátane štartov, je zoznam prihlásených a prijatých 

klubov vrátane uvedenia počtu pretekárov a štartov (Štatistika prihlášok) a prehľad prijatých 

pretekárov jednotlivých klubov a ich prijatých štartoch (Potvrdenie prihlášok po kluboch) 

a prehľad prijatých a neprijatých pretekárov v jednotlivých disciplínach zoradených po 

kategóriách podľa prihlasovaných časov (Prehľad prijatých a neprijatých pretekárov).

Termín vydania zoznamu prihlásených a prijatých klubov, pretekárov a štartov a prehľadu 

prijatých pretekárov a náhradníkov je uvedený v propozíciách pretekov. Uvedené 

dokumenty musia mať kluby, ktoré na preteky prihlásili svojich pretekárov k dispozícii 

najneskôr 4 dni (96 hodín) pred začiatkom pretekov.
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Čl. 20 – Štartovná listina

Pre jednotlivé disciplíny pretekov, ich organizáciu a priebeh je záväzná štartová listina. Na 

pretekoch organizovaných SPF je organizátor povinný vydať štartovú listinu najneskôr 30 

minút pred začiatkom príslušného súťažného poldňa pretekov.

Štartová listina musí obsahovať:

• disciplíny v poradí podľa propozícii pretekov,

• zaradenie pretekárov v disciplínach, rozplavbách a na dráhach s uvedením 

priezviska, mena, ročníka a skratky klubu.

Štartová listina, ak ju nedostane každý zo štartujúcich klubov, musí byť vyvesená na 

viditeľnom a dostupnom mieste v priestoroch bazéna a musí ju mať k dispozícii hlavný 

rozhodca, hlavný časomerač, pomocný štartér a hlásateľ.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 22 – Výsledky z pretekov

Organizátor pretekov je povinný zverejniť výsledky jednotlivých disciplín minimálne po 

každom poldni pretekov a po doplávaní všetkých disciplín stanovených propozíciami 

pretekov.

Výsledky musia obsahovať:

• všeobecné informácie o pretekoch,

• zbor rozhodcov a iných osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a organizácii priebehu 

pretekov podľa ods. 4 bez podpisov, ktorý musí byť totožný s vlastnoručne 

podpísaným zborom rozhodcov a iných osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a 

organizácii priebehu pretekov ,

• zoznam zúčastnených klubov.

• výsledkovú listinu.
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Čl. 22 – Výsledky z pretekov

Výsledková listina musí obsahovať:

• neskrátený dátum konania príslušného súťažného poldňa,

• číslo a celý názov disciplíny podľa propozícií,

• kategóriu podľa propozícií,

• poradie vyjadrené arabskou číslicou, v prípade rovnakého poradia pretekárov sa uvedie 

rovnaké číselné poradie pretekárov alebo sa uvedie číselné poradie len pri prvom plavcovi 

s rovnakým poradím,

• neskrátené priezvisko a meno pretekára,

• ročník narodenia,

• skratku alebo názov klubu,

• výsledný čas, ktorý sa zaznamenáva s presnosťou na stotiny,

• medzičasy po každých 100m pri pretekoch v 50m bazéne a v prípade, že sú na obidvoch 

stranách bazéna nainštalované dotykové dosky, medzičasy po každých 50m,

• medzičasy po každých 50m pri pretekoch v 25m bazéne,

• v prípade diskvalifikácie kódové označenie porušeného pravidla plávania a jeho popis bez 

uvedenia poradia podľa a nameraného času,

• výsledkovú listinu je možné doplniť o body za výkon, za poradie.



Elektronické spracovanie pretekov
Čl. 22 – Výsledky z pretekov

Výsledky štafiet musia obsahovať názov štafety, skratku klubu, priezviská a mená pretekárov 

štafety a ich ročníky v poradí, v akom skutočne plávali. Výsledný čas a medzičasy sa riadia 

pravidlami podľa ods. 6.

Prekonanie rekordu SR alebo rekordu podujatia sa uvedie v riadku pod menom pretekára.

Výsledky z pretekov konaných v SR musia byť zaslané podľa čl. 6 ods. 1 a ods. 2 a podľa ŠTD.

Výsledky z pretekov zasielané elektronicky vo forme databázy z programu na spracovanie 

výsledkov musia byť zaslané po ukončení pretekov bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň po 

ukončení pretekov.



Elektronické spracovanie pretekov
Publikácia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky

Online výsledky (priebežné výsledky v reálnom čase):

• Dostupné na www.swimmsvk.sk a www.swimrankings.net

http://www.swimmsvk.sk/
http://www.swimrankings.net/
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Elektronické spracovanie pretekov
Publikácia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky

Online výsledky (priebežné výsledky v reálnom čase):

• Dostupné cez mobilnú aplikáciu:



Elektronické spracovanie pretekov
Publikácia výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky

Výsledky (archivované všetky výsledky z plaveckých pretekov konaných na území SR):

• Dostupné v kalendári podujatí na www.swimmsvk.sk

http://www.swimmsvk.sk/


Ďakujem za Vašu pozornosť.

Mgr. Miroslav Šimun

miroslav.simun@gmail.com

0905 337 572


