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Pravidlá plávania pre kategóriu masters aktualizované FINA dňa 08.01.2015. Schválené Výkonným výborom SPZ 

dňa 25.05.2016, ktorými sa rušia a nahrádzajú pravidlá plávania pre kategóriu masters z roku 2005 v znení ich 

zmien a doplnkov vrátane výkladov jednotlivých ustanovení. 

 

Vysvetlivky: Pravidlá plávania pre kategóriu masters  Slovenskej plaveckej federácie sa snažia čo najvernejšie 

dodržiavať pravidlá FINA. Napriek tomu sú v niektorých častiach odlišné a prispôsobené potrebám SPF. Kvôli 

prehľadnosti sú v nasledujúcom texte jednotlivé body súhlasné s FINA ekvivalentom (číslom aj textom) tlačené 

štandardne a body čiastočne súhlasné, prípadne nesúhlasné tlačené kurzívou. 

 



MGR VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

 Masters program podporuje zdatnosť, priateľstvo, porozumenie a súťaženie 

prostredníctvom plávania, skokov do vody, synchronizovaného plávania, 

vodného póla a plávania na otvorených vodách (diaľkového plávania) medzi 

pretekármi  vo veku minimálne 25 rokov. 

MGR 1 Členské federácie musia registrovať pretekárov kategórie masters v špeciálnej 

kategórii pre každé z piatich uznávaných odvetví. Pretekár registrovaný 

v kategórii masters v ktoromkoľvek odvetví má naďalej neobmezené právo 

súťažiť v ostatných súťažiach.   

MGR 2 Na súťaže v kategórii masters sa okrem špecifických výnimiek v pravidlách a 

predpisoch FINA vzťahujú všetky ostatné pravidlá a predpisy FINA, a tiež 

pravidlá, predpisy a smernice Slovenskej plaveckej federácie.  

MGR 3 Prihlášky na súťaž môžu byť prijaté iba od poverených zástupcov klubov. Žiaden 

pretekár alebo klub sa nemôže na súťaž prihlásiť ako zástupca krajiny alebo 

federácie. 

MGR 4 Pre potreby súťaží sa vek stanovuje k 31. decembru roku konania sa súťaže.  

MGR 5 Pretekári v kategórii masters musia pred prihlásením sa na súťaž zvážiť svoju 

pripravenosť a zdravotnú spôsobilosť na absolvovanie súťaže. Prihlásením sa 

preberajú na seba plnú zodpovednosť za riziká spojené s účasťou na takýchto 

súťažiach. Zaslaním prihlášky súhlasia s tým, že sa zrieknu všetkých nárokov na 

odškodnenie od FINA, organizujúcej národnej federácie a usporiadateľa súťaže 

v prípade zodpovednosti za úrazy, ktoré môžu spôsobiť smrť, zranenie alebo 

stratu majetku. Každý pretekár masters musí spolu s prihláškou podpísať tlačivo 

obsahujúce upozornenie na vyššie uvedené riziká, Prehlásenie o zdravotnom 

stave (Accident Waiver) a Prehlásenie o zbavení zodpovednosti (Release of 

Liability).  

BL  PREDPISY 

BL 8 PLAVKY 

BL 8.5 Na súťaže v bazénovom plávaní masters sa vzťahujú pravidlá plávania BL 8.2 

a BL 8.3.  

 Pozn.: Plavky spĺňajúce požiadavky stanovené v pravidle BL 8.3 prípadne BL 8.4 

(pre plávanie na otvorených vodách) môžu byť akceptované aj vtedy, ak nemajú 

platnú schvaľovaciu etiketu FINA, ktorá zabezpečuje, že plavky účinne a 

bezpodmienečne spĺňajú požiadavky uvedené v súčasných požiadavkách FINA 



pre schválenie plaviek. To platí v prípade plaviek vyrobených z tradičných 

priepustných textilných (t.j. sieťovinových) materiálov (bavlna, Nylon, Lycra 

a pod.) bez použitia povrchovej úpravy uzatvárajúcej sieťovinovú štruktúru. V 

prípade pochybností,  zvlášť pri plavkách použitých pri zaplávaní svetového 

rekordu, môže byť požadovaná kontrola plaviek od pretekára alebo od určeného 

rozhodcu a plavky musia byť poslané do úradu FINA, aby sa podrobili celkovej, 

prípadne čiastkovej kontrole.  

MSW  PRAVIDLÁ PLÁVANIA PRE KATEGÓRIU MASTERS 

MSW 1 VEKOVÉ KATEGÓRIE 

MSW 1.1 Individuálne disciplíny: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 ... (vekové kategórie po piatich rokoch 

až do veku podľa potreby).  

MSW 1.2 Štafety: sú zaraďované do kategórií podľa súčtu veku všetkých členov štafety 

zaokrúhleného na celé roky. Vekové kategórie štafiet sú nasledovné: 100-119, 

120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359 (ďalej vždy po 

štyridsiatich rokoch až do výšky veku podľa potreby). 

MSW 1.3 Pre všetky potreby týkajúce sa súťaží masters, je skutočný vek pretekára vek 

k 31. decembru roku konania sa súťaže. 

MSW 2 DISCIPLÍNY 

 V každej vekovej kategórii môžu byť súťaže usporiadané v týchto diciplínach: 

MSW 2.1 Krátky bazén (25 m) 

 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m voľný spôsob 

 50, 100, 200 m znak 

 50, 100, 200 m prsia 

 50, 100, 200 m motýlik 

 100, 200, 400 m polohové preteky 

 štafeta 4 x 50 m voľný spôsob 

 štafeta 4 x 50 m polohové preteky 

 štafety 4 x 50 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 50 m polohové preteky mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 100 m voľný spôsob 



 štafeta 4 x 100 m polohové preteky 

 štafety 4 x 100 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 100 m polohové preteky mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 200 m voľný spôsob 

 štafety 4 x 200 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži)  

MSW 2.2 Dlhý bazén (50 m) 

 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m voľný spôsob 

 50, 100, 200 m znak 

 50, 100, 200 m prsia 

 50, 100, 200 m motýlik 

 200, 400 m polohové preteky 

 štafeta 4 x 50 m voľný spôsob 

 štafeta 4 x 50 m polohové preteky 

 štafety 4 x 50 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 50 m polohové preteky mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 100 m voľný spôsob 

 štafeta 4 x 100 m polohové preteky 

 štafety 4 x 100 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 100 m polohové preteky mix (2 ženy a 2 muži) 

 štafeta 4 x 200 m voľný spôsob 

 štafety 4 x 200 m voľný spôsob mix (2 ženy a 2 muži) 

 

MSW 3 TECHNICKÉ PRAVIDLÁ PLÁVANIA PRE KATEGÓRIU MASTERS  

MSW 3.1 Je možné kombinovať vekové kategórie aj pohlavia tak, aby sa využili prázdne 

dráhy a žiaden pretekár nemusel plávať sám. 

MSW 3.2 Pri štarte z blokov po dlhom písknutí hlavného rozhodcu môžu pretekári zaujať 

štartovú pozíciu: aspoň jednou nohou na prednej hrane štartového bloku, alebo 

hrane bazéna, alebo vo vode s jednou rukou dotýkajúcou sa štartovej steny. 



MSW 3.3 Všetky súťaže kategórie masters sa plávajú priamo na výsledný čas.  

 MSW 3.3.1  Usporiadateľ môže vyhodnotiť súťaž aj podľa bodovacích 

tabuliek masters. 

MSW 3.4 Pretekárom môže byť povolené zostať vo svojej dráhe, kým ostatní pretekári 

ešte súťažia do chvíle, keď im hlavný rozhodca dá pokyn na opustenie bazéna. 

MSW 3.5 V mix štafetách môžu pretekári súťažiť v ľubovoľnom poradí. 

MSW 3.6  V disciplínach 400m, 800m a 1500 m voľný spôsob môže usporiadateľ povoliť 

súťažiť dvom (2) pretekárom rovnakého pohlavia v jednej dráhe. Každému 

pretekárovi sa však bude merať čas osobitne.  

MSW 3.7 Počas rozplávania musí byť zabezpečený lekársky dohľad. 

MSW 3.8 Pri plaveckom spôsobe motýlik sú povolené prsiarske kopy. Je povolený jeden 

prsiarsky kop počas každého záberu pažami okrem vykonávania obrátky 

a dohmatu v cieli, kedy je povolený jeden prsiarsky kop bez použitia záberu 

pažami. Po štarte a po každej obrátke je povolený jeden prsiarsky kop pred 

vykonaním prvého záberu paží. 

MSW 3.9 Pretekár, ktorý bol diskvalifikovaný, musí byť vo výsledkoch uvedený spolu 

s kódom a dôvodom diskvalifikácie. 

MSW 4 ŠTAFETY 

MSW 4.1 Štafetové družstvo musí pozostávať zo štyroch pretekárov, ktorí sú registrovaní 

za rovnaký klub. Žiadny pretekár nesmie reprezentovať viac klubov. 

 MSW 4.1.1 Pretekári môžu byť v každej štafetovej disciplíne členmi iba 

jedného štafetového družstva a v každej disciplíne môžu súťažiť iba raz. 

MSW 5 REKORDY 

MSW 5.1 Svetové rekordy v kategórii masters sú uznávané a zaznamenávané vo všetkých 

diciplínach uvedených v pravidle MSW 2 zvlášť pre obe pohlavia v každej 

vekovej kategórii s presnosťou na 1/100 sekundy (2 desatinné miesta) a podľa 

ustanovení uvedených vo formulári žiadosti. Svetové rekordy môžu byť 

vytvorené aj pri ručnom meraní času s presnosťou na 1/100 sekundy (2 

desatinné miesta v súlade s pravidlom SW 11.3). 

             MSW 5.1.1 Rekordy Slovenskej republiky v kategórii masters sa evidujú         

na základe oficiálnych výsledkov súťaže nameraných AČZ alebo ručným 



meraním časov pri dodržaní Pravidiel plávania (vrátane minimálneho 

rozhodcovského zboru) vo všetkých disciplínach uvedených v pravidle MSW 2 

zvlášť pre obe pohlavia v každej vekovej kategórii s presnosťou na 1/100 

sekundy (dve desatinné miesta). 

MSW 5.2 Žiadosť o uznanie svetového rekordu v kategórii masters musí byť podaná na 

oficiálnom tlačive FINA pretekárom, ktorý rekord vytvoril do 60 dní od 

ukončenia súťaže.  

MSW 5.3 Svetové rekordy môžu byť vytvorené iba na súťažiach masters: 

a. oficiálne schválených členskou federáciou FINA; a 

b. organizovaných pod hlavičkou oddielu/klubu alebo organizácie, ktorá je 

členom federácie patriacej pod FINA alebo je uznaná FINA-ou; a 

c. usporiadaných podľa pravidiel FINA (najmä tých, ktoré sa týkajú 

plávania masters) a 

d. na ktorých sa zúčastnili iba pretekári registrovaní v oddieli/klube 

členskej federácie FINA. 

MSW 5.4 Pretekár prvého úseku štafety v mix štafetách môže požiadať o uznanie 

svetového rekordu v kategórii masters. 

 


