
 
 

 

 

 

SVS-Schwimmen Trophy 2019 
 

 

Termín závodů: 

23.-24. listopadu 2019 

 

Místo konaní:  

Hallenbad Schwechat 

Plankenwehrstraße 13, 2320 Schwechat 

25 m; 5 drah; Omega- elektronické měření času 

Teplota vody 27˚C 

 

Pořadatel: 
 

Gerfried Primig 

 
  



       
 

 
1. půlden  Sobota 23.11.2019 
 
07:30 - 08:20 Rozplavání 
  08:30 Závody 
 
01 400 volný způsob ženy všechny kategorie 
02 400 volný způsob  muži všechny kategorie 
 
2. půlden  Sobota 23.11.2019 
 
13:00 - 13:50 Rozplavání 
 14:00 Závody 
 
03  50 motýlek ženy AK 10 + 9 
04  50 motýlek muži AK 10 + 9 
05 100 motýlek ženy AK 14, 13, 12 + 11 
06 100 motýlek muži AK 14, 13, 12 + 11 
07 100 znak ženy všechny kategorie  
08 100 znak muži všechny kategorie  
09 100 polohový závod ženy AK 14, 13, 12 + 11 
10 100 polohový závod muži AK 14, 13, 12 + 11 
 
3. půlden  Neděle 24.11.2019 
 
08:00 - 08:50 Rozplavání 
  09:00 Závody 
 
11 100 prsa ženy všechny kategorie 
12 100 prsa muži všechny kategorie 
13 100 volný způsob ženy všechny kategorie 
14 100 volný způsob muži všechny kategorie 
 
4. půlden  Neděle 24.11.2019 
 
13:00 - 13:50 Rozplavání 
 14:00 Závody 
 
15 400 polohový závod - finále ženy AK 14 
16 400 polohový závod - finále muži AK 14 
17 400 polohový závod - finále ženy AK 13 
18 400 polohový závod - finále muži AK 13 
19 200 polohový závod - finále ženy AK 12 
20 200 polohový závod - finále muži AK 12 
21 200 polohový závod - finále ženy AK 11 
22 200 polohový závod - finále muži AK 11 
23 100 polohový závod - finále ženy AK 10 
24 100 polohový závod - finále muži AK 10 
25 100 polohový závod - finále ženy AK 9 
26 100 polohový závod - finále muži AK 9 
 

 



       
 

 
 
Kvalifikace do finále:  
 
Všech pět závodů na 100 metrů se počítá do celkového bodování, u dvou nejmladších kategorií 
(žačky a žáci 1 + 2) se bodování skládá ze tří závodů na 100 metrů a z 50 motýlek. Bodování 
jednotlivých disciplín je dáno dle aktuálních FINA tabulek krátého bazénu. Nejleších pět závodnic a 
závodníků v každé věkové kategorii se kvalifikuje do fináne na polohový závod. V případě stejného 
počtu bodů rozhodne nejlepší individuální výkon. 
 
Pravidlo Joker:  
 
V případě, že závodník je na jedné z pěti disciplín na 100 metrů (50 m motýlek žačky a žáci 1 + 2) 
diskvalifikován, má možnost tento závod na konci 3. půldne zopakovat. Jeho bodový výkon podle 
FINA tabulek se započte pouze do celkového bodování pro potenciálni kvalifikaci do finále a nemá 
jakýkoliv vliv na individuální pořadí v dané disciplíně. Oddílový zástupce závodníka je povinnen, 
ihned po ukončení daného závodu, ve kterém se závodník dopustil diskvlifikace, požádat o využtí 
tohoto pravidla. Rozlosování případných rozplaveb určí pořadatel. V případě druhé diskvalifikace 
nebo nesportovího chování zaniká pravidlo Joker. 
 
 
Kategorie: 
 

Ročník 2005 Altersklasse 14 ženy a muži 

Ročník 2006 Altersklasse 13 ženy a muži 

Ročník 2007 Altersklasse 12 ženy a muži 

Ročník 2008 Altersklasse 11 ženy a muži 

Ročník 2009 Altersklasse 10 ženy a muži 

Ročník 2010 Altersklasse 9 ženy a muži 

 
 
Systém soutěže: 
 
Mezinárodní SVS-Schwimmen-Thropy je uspořádana dle soutěžního řádu OSV. Možnost přihlášek 
mají všechny kluby a oddíly kteří jsou členem mezinárodní plavecké federace FINA. 
Závodí se přímo na čas, rozplavby jsou rozlosovány na základě přihlášených časů bez ohledu na 
věkovou kategorii. Organizátor si vzhrazuje právo a požádání prokázání věku závodníka skrze jeho 
cestovní doklad.



       
 

 
Ceny: 
 

400 volný způsob 
 

 Ročník 05 Ročník 06 Ročník 07 Ročník 08 

1. místo 30 € 25 € 20 € 15 € 

2. místo 25 € 20 € 15 € 10 € 

3. místo 20 € 15 € 10 € 15 € 

 

Ročníky 2009 a 2010 obdrží věcné ceny 
 

Lagen-Finale 
 

 Ročník 05 Ročník 06 Ročník 07 Ročník 08 

1. místo 140 € 100 € 70 € 50 € 

2. místo 80 € 60 € 40 € 30 € 

3. místo 50 € 40 € 25 € 15 € 

 

Ročníky 2009 a 2010 obdrží věcné ceny 
 
 
Arena bonusové rozplavby:  
 
V každé discplíně bude vylosována jedna rozplavba, která bude oznámena mluvčím- vítěz této 
rozplvby obdrží věcnou cenu od firmy ARENA. Ceny budou uděleny během vyhlašování. 
 

Přihlášky: 
 
Přihlášky jsou možné pouze skrze Lenex soubory, nebo online přihlášky na msecm.at se zadáním 
aktuálních nejepších osobních výkonů. Organizátor SVS-Schwimmen si vyhrazuje právo 
odmítnout přihlášky po kontrole přihlášených časů, nebo v případě překročení limitu počtu 
závodníků. Na závod 400 volný způsob platí následující kvalifikační časy, keteré musí být předem 
dosaženy. 
 

Ženy   Muži 

5:45 Ročník 2005 5:30 

6:00 Ročník 2006 5:50 

6:15 Ročník 2007 6:10 

6:30 Ročník 2008 6:25 

6:45 Ročník 2009 6:40 

7:00 Ročník 2010 7:10 
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Závodník je přihlášen do jednotlivých disciplín, pokud jeho oddíl obržel potvrzení přihlášek. Dohlášky 
nebudou akceptovány. 
 
Konec přihlášek je 11.11.2019.  
 
Potvrzení o obdržení přihlášek neznamená automatické potvrzení o startu! 
 
Lenex soubory zasílat na Matrin Heger events@msecm.at nebo přihlašovat online na msecm.at 
 
 
Startovné: 
 
Startovné na závod 400 volný způsob (diciplíny 01 a 02) činí € 6,00 za start, pro všechny ostatní 
disciplíny je startovné € 5,00 za start. Startovné je k uhrazení po potvrzení přihlášek na konto SVS-
Schwimmen nebo na místě. 
 
IBAN: AT87 3282 3000 0100 0777 
 
 
Kontakt: 
 
Případné dotazy zasílat na svs-trophy@svs-schwimmen.at  
 
Ostatní: 
 
Organizátor si vyhrazuje právno na prípadé změny v programu z technických nebo organizačních 
důvodů. Organizátor neručí za případné nehody, zranění, krádeže, nebo poškození jakéhokoli druhu. 
V prostorách bazénu platí návštěvní řád. 
 
Odevzdáním přihlášek souhlasí odpovědný oddíl s případným použitím a zveřejněním dat a 
mediálního materiálu (obrazové a zvukové nahrávky) v souvislotsi danou událostí. Nadále souhlasí s 
tím, že žádná náhrada nebude vzplacena za předepsané použití těchto dat a záznamů.  
 
 
V případě nesrovnalostí v rozpisu platí originální německá verze.

mailto:events@msecm.at
file:///C:/Users/jakub/Downloads/msecm.at
mailto:svs-trophy@svs-schwimmen.at


 
 

 

 


