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Nariadenie športovo-technickej komisie 

Slovenského plaveckého zväzu Slovenskej plaveckej federácie 
 

č. 1/2012 
 

o spracovávaní a evidovaní výsledkov z plaveckých pretekov konaných na území 

Slovenskej republiky   úplné znenie v znení nariadenia ŠTK SPZ č. 1/2013 

  
Číslo: 3 Ročník: 2012 
  

 

Základné ustanovenia. 

1) Výsledky z plaveckých pretekov konaných na území Slovenskej republiky sa spracovávajú výhradne 
v elektronickej podobe. 

2) Územie Slovenskej republiky je pre účely konania plaveckých pretekov rozdelené na štyri oblasti 
s nadriadeným postavením Športrovo-technickej komisie Slovenského plaveckého zväzu: 

a) bratislavská oblasť, 

b) západoslovenská oblasť, 

c) stredoslovenská oblasť, 

d) východoslovenská oblasť. 

3) Slovenská plavecká federácia zabezpečuje technické a programové vybavenie pre spracovávanie 
a evidenciu plaveckých výsledkov. 

4) Športovo-technická komisia SPZ vedie evidenciu členov SPF, rozhodcov a funkcionárov na celoštátnej 
úrovni. SPF zabezpečuje technické a programové vybavenie na ich spracovávanie a evidenciu. 

5) Každá plavecká oblasť má pridelený prenosný počítač v majetku SPF s jednou platnou licenciou 
programu na spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov. 

6) Spracovávanie výsledkov z plaveckých pretekov pozostávajú z nasledovných časti: 

a) spracovanie rozpisu plaveckých pretekov, 

b) spracovanie prihlášok plaveckých pretekov, 

c) spracovanie odhlášok plaveckých pretekov, 

d) spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov, 

e) evidencia výsledkov z plaveckých pretekov. 
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Spracovanie rozpisu plaveckých pretekov. 

7) Na základe schváleného rozpisu plaveckých pretekov je oblastný ŠTK pracovník povinný tento spracovať 
v programe Meet Manager. Oblastný ŠTK je zodpovedný za správnosť poradia disciplín a kategórií. 
Po zadefinovaní štruktúry pretekov oblastný ŠTK zaeviduje preteky na swimrankings.net prostredníctvom 
funkcie „Prenos-Edituj/Obnov kalendár“. Pri prvom zaslaní údajov pretekov sa číslo pretekov nezadáva, 
číslo je pridelené automaticky serverom a heslo sa použije zásadne vo forme čísla dátumu prvého dňa 
pretekov vo formáte RRRRMMDD. V časti nastavenia „Live výsledkov“ je možné nastaviť „Odoslať 
do swimrankings.net kalendára“ a budú k dispozícii Online výsledky. Následne je oblastný ŠTK povinný 
zaslať LENEX pozvánku, mdb databázu a pridelené číslo pretekov na ŠTK SPZ z dôvodu zverejnenia 
na internetovej stránke SPF, prípadne v inom podobnom informačnom systéme. 

Spracovanie prihlášok plaveckých pretekov. 

8) Oblastný ŠTK prijíma prihlášky na plavecké preteky podľa miestnej pôsobnosti a to v termíne určenom 
v rozpise plaveckých pretekov. Spracovávanie prihlášok sa spracováva v programe Meet Manager. 
Preferujú sa zaslané prihlášky vo formáte LENEX. Oblastný ŠTK je povinný po spracovaní prihlášok 
aktualizovať údaje v kalendári swimrankings.net a v prípade realizovania Online výsledkov aj ich 
aktualizáciu. 

Spracovanie odhlášok plaveckých pretekov. 

9) Oblastný ŠTK spracováva odhlášky z plaveckých pretekov v programe Meet Manager a to v termíne 
určenom v rozpise plaveckých pretekov. Oblastný ŠTK je povinný po spracovaní odhlášok aktualizovať 
údaje v kalendári swimrankings.net a v prípade realizovania Online výsledkov aj ich aktualizáciu. 

Spracovanie výsledkov z plaveckých pretekov. 

10) Oblastný ŠTK je povinný spracovať výsledky z plaveckých pretekov podľa miestnej pôsobnosti 
v programe Meet Manager. Výsledky sa spracovávajú s elektročasomierou Omega Ares 21. V prípade 
plaveckých pretekov z menším významom je možné meranie časov ručné. V prípade ručného merania 
časov je hlavný rozhodca a hlavný časomerač povinní zabezpečiť evidovanie všetkých medzičasov 
a cieľových časov na strane bazéna, kde je prítomný časomerač. Oblastný ŠTK je povinný všetky tieto 
medzičasy a cieľové časy evidovať v programe Meet Manager. Počas konania plaveckých pretekov 
je oblastný ŠTK v primeranej miere povinný zabezpečiť priebežné zverejňovanie výsledkov jednotlivých 
disciplín a to v tlačenej forme a v elektronickej forme v prípade dostupnosti internetového pripojenia, 
tzv. Online výsledky. Po ukončení plaveckých pretekov je oblastný ŠTK SPF spracovať LENEX výsledky 
a zaslať ich na ŠTK SPZ spoločne s mdb databázou a aktualizovať údaje v kalendári swimrankings.net. 

11) Vo výsledkoch plaveckých pretekov je nevyhnutné správne uvádzať mená pretekárov a dátum 
ich narodenia z celoštátnej evidencie s platnou registráciou na aktuálny rok, v ktorom sa plavecké 
preteky konajú. To isté platí aj pre pretekárov zo zahraničia štartujúcich na území Slovenskej republiky. 
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Evidencia výsledkov z plaveckých pretekov. 

12) ŠTK SPZ je povinný evidovať všetky plavecké výkony všetkých členov SPF s platnou registráciou na daný 
rok na lokálnom počítači. 

13) ŠTK SPZ 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. 

Záverečné a prechodné ustanovenia. 

14) Všetky plavecké preteky na území Slovenskej republiky patria do miestnej pôsobnosti podľa jednotlivých 
plaveckých oblastí s výnimkou majstrovských plaveckých pretekov na celoštátnej úrovni, kde všetky 
povinnosti prechádzajú na ŠTK SPZ. 

15) Výsledky z plaveckých pretekov na území Slovenskej republiky sa spracovávajú s programom Meet 
Manager spoločnosti GeoLogix, Bern, Švajčiarsko. Vo výnimočnom prípade, a to len na pretekoch 
miestnej úrovne, sa výsledky môžu spracovať aj v programe Moravec. O tejto skutočnosti je 
bezprostredne potrebné žiadať ŠTK SPZ o povolenie na spracovanie výsledkov v tomto programe 
a o evidenciu výsledkov z týchto pretekov. 

16) Evidencia plaveckých výkonov vykonáva ŠTK SPZ v programe Team Manager spoločnosti GeoLogix, 
Bern, Švajčiarsko. Súčasne sa evidujú všetky tieto výsledky aj v databáze LEN (www.swimrankings.net). 

17) Počas prechodného obdobia, t.j. od 1.1.2012 do 31.12.2012 sa evidencia plaveckých výkonov 
a evidencia členov SPZ vykonáva aj v programe evidencia autora Ing. Karola Moravca. 

 

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia VV SPZ a účinnosť dňom 1. mája 2013. 

 

 

 

Miroslav Šimun, v.r.  Irena Adámková, v.r. 

predseda ŠTK SPZ  predseda SPZ 

 


