
PRAVIDLÁ PLÁVANIA PRE KATEGÓRIU MASTERS 
 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 
 
Masters program podporuje zdatnosť, priateľstvo, porozumenie a súťaženie 
prostredníctvom plávania, skokov do vody, synchronizovaného plávania, vodného póla 
a plávania v otvorených vodách (t.j. diaľkového plávania) medzi pretekármi s minimálnym 
vekovým limitom 25 rokov (Pozn.: výnimka v MSS 5). 
 
MGR1  
Členovia (t.j. členské federácie) musia registrovať pretekárov kategórie Masters v špeciálnej 
kategórii pre každú z piatich uznávaných disciplín. Pretekár zaregistrovaný v kategórii 
Masters v ktoromkoľvek odvetví si stále udrží svoje neobmedzené právo súťažiť v iných 
súťažiach. 
 
MGR2 
Okrem špecifických výnimiek v Pravidlách a predpisoch FINA, všetky ostatné pravidlá 
a predpisy FINA sa vzťahujú na preteky v kategóri Masters. 
 
MGR3 
Individuálne prihlášky môžu byť prijaté len od osôb reprezentujúcich klub. Žiaden 
plavec/plavkyňa alebo tím nesmie štartovať ako reprezentant krajiny alebo členskej 
federácie. 
 
MGR4 
Pre určenie veku je rozhodujúci 31. december roku konania súťaže. 
 
MGR5 
Federácia, ktorá organizuje Majstrovstvá sveta FINA v kategórii Masters musí uhradiť 
cestovné a ubytovanie jednému členovi sekretariátu FINA (Fina Bureau) 
 
MGR6 
Výška štartovného musí byť určená krajinou (federáciou), ktorá organizuje súťaž, ale 
podlieha schváleniu FINA. (pri Majstrovstvách Európy LEN) 
 
MGR7 
Riadiaci výbor pre Majstrovstvá sveta musí pozostávať z koordinátora byra FINA, predsedu 
a sekretára komisie Masters a prítomných ďaľších členov byra a komisie Masters. 
 
MGR8 
Pretekári v kategórii Masters si musia byť vedomí nutnosti byť dobre pripravení a lekársky fit 
predtým ako sa zúčastnia súťaží. Musia prevziať plnú zodpovednosť za riziká obsiahnuté 
v súťažení. So zreteľom na svoju prihlášku musia súhlasiť s tým, že sa zrieknu všetkých 
nárokov na odškodnenie od FINA, organizujúcu národnú federáciu a Organizačný výbor od 
zodpovednosti za úrazy, ktoré môžu spôsobiť smrť, zranenie alebo stratu majetku. Prihláška 
s varovaním pred rizikami, Prehlásenie o zdravotnom stave (Accident Waiver) a Prehlásenie 
o zbavení zodpovednosti (Release of Liability) musia byť podpísané každým pretekárom 
v kategórii Masters. 
 
MGR9 
Usporiadateľ Majstrovstiev Slovenska v kategórii Masters je povinný pri registrácii pretekára 
na súťaž skontrolovať registračný preukaz platný na daný rok. 



PRAVIDLÁ PLÁVANIA PRE KATEGÓRIU MASTERS 

 
MSW1  Vekové kategórie 
 
MSW1.1 
Individuálne preteky (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 skupiny po 5 rokoch do veku podľa potreby) 
 
MSW1.2 
Štafety: uvádza sa súčet veku všetkých členov štafety zaokrúhlený na celé roky. Vekové 
kategórie v štafetových disciplínach sú nasledovné: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 
240-279, 280-319, 320-359,... (40 ročné prírastky do výšky podľa potreby) 
 
MSW2  Rozhodujúci dátum pre určenie veku 
Pre všetky účely (ciele) vzťahujúce sa na svetové rekordy v kategórii Masters a Majstrovstvá 
sveta v kategórii Masters, skutočne dosiahnutý vek pretekára je určený k 31. decembru roku, 
v ktorom sa preteky konajú. 
 
 
MSW3  Technické pravidlá plávania 
Pravidlá plávania v časti III príručky sa vzťahujú na kategóriu Masters s nasledovnými 
výnimkami: 
 
MSW3.1 
Vekové skupiny a kategórie žien a mužov môžu byť kombinované tak, aby žiaden 
plavec/plavkyňa nemuseli plávať sami a dráhy boli využité. 
 
MSW3.2 
Pri štarte pretekov (okrem znakových disciplín), dlhý hvizd rozhodcu značí, že plavci majú 
zaujať svoju pozíciu aspoň jednou nohou na prednej hrane štartového bloku alebo kraja 
bazéna alebo vo vode aspoň jednou rukou v kontakte so štartovou stenou 
 
MSW3.3 
Ktorýkoľvek pretekár , ktorý odštartuje predtým ako štartér vydal štartovací signál, bude 
diskvalifikovaný (nahradzuje SW4.1) 
 
MSW3.4 
Všetky preteky kategórie Masters sa plávajú priamo na výsledný čas. Usporiadateľ pretekov 
môže vyhodnotiť súťaž aj podľa bodovacích tabuliek platných pre kategóriu Masters. 
 
MSW3.5 
Plavcom môže byť dovolené ostať v ich dráhach, kým ostatní plavci súťažia, pokiaľ im 
rozhodca nedá pokyn na opustenie bazéna 
 
MSW3.6 
Poradie plavcov v zmiešaných štafetách je ľubovoľné 
 
MSW3.7 
Plavci sú do disciplín nasadzovaní tak, že najstaršia veková skupina pláva prvá, najpomalšie 
rozplavby sa plávu najprv v každej vekovej skupine. V disciplínach 400 m a viac, plavci môžu 
byť nasadzovaní od najpomalších po najrýchlejších bez ohľadu na vek 
 



MSW3.8 
Organizačný výbor môže rozhodnúť, že 400 m, 800 m a 1500 m voľný spôsob sa budú plávať 
s dvomi plavcami rovnakého pohlavia v jednej dráhe. Pre každého plavca sa bude vyžadovať 
oddelené meranie času 
 
MSW3.9 
Rozplávanie musí byť s dozorom 
 
MSW3.10 
Pri plaveckom spôsobe motýlik je povolený prsiarsky kop nohami 
 
 
MSW4  Disciplíny 
V každej vekovej skupine môžu byť preteky usporiadané v nasledovných disciplínach: 
 
MSW4.1  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 
200 (4x50) m štafeta                   voľný spôsob 
200 (4x50) m štafeta                     polohové preteky 
200 (4x50) m štafeta zmiešaná     voľný spôsob (dvaja muži, dve ženy) 
200 (4x50) m štafeta zmiešaná     polohové preteky (dvaja muži, dve ženy) 
 
MSW4.2  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 
200 (4x50) m štafeta                     voľný spôsob 
200 (4x50) m štafeta                     polohové preteky 
200 (4x50) m štafeta zmiešaná     voľný spôsob (dvaja muži, dve ženy) 
200 (4x50) m štafeta zmiešaná     polohové preteky (dvaja muži, dve ženy) 
 
MSW4.3 
Nie je nutné zaradiť všetky vyššie uvedené disciplíny na preteky. Avšak každá veková skupina 
by mala mať v programe kratšiu disciplínu vo voľnom spôsobe, znaku, prsiach, motýliku plus 
polohové preteky a štafety. 
 
MSW5  Štafety 
Štafetu musia tvoriť 4 plavci zaregistrovaní v tom istom klube. Žiaden plavec/plavkyňa nemá 
povolené reprezentovať viac ako jeden klub 
 
 
MSW6  Rekordy 
Svetové rekordy v kategórii Masters pre všetky disciplíny uvedené v pravidle MSW4 pre obe 
pohlavia v každej vekovej skupine sa uznávajú a sú vedené s presnosťou na 1/100 sekundy (2 
desatinné miesta) a podľa ustanovení uvedených na formulári žiadosti. Svetové rekordy 



môžu byť tiež zaznamenané ručným meraním na 1/100 sekundy (2 desatinné miesta v zhode 
s SW11.3). 
 
MSW6.1 
Žiadosti o uznanie svetového rekordu v kategórii Masters musia byť podané na oficiálnom 
formulári FINA plavcom/plavkyňou, ktorý/á rekord vytvoril/a do 60ich dní od ukončenia 
pretekov. 
 
 
MSW6.2 
Svetový rekord v kategórii Masters môže byť stanovený len na pretekoch kategórie Masters 
schválených členskou federáciou 
  
 
MSW7 
Plavci, ktorí boli diskvalifikovaní, musia byť uvedení vo výsledkovej listine s vyznačeným 
dôvodom diskvalifikácie bez uvedenia času 
 
 
MSW8 
Plavec/plavkyňa môže v štafetovej disciplíne súťažiť iba raz 
 
 
MSW9 
Kvalifikačné časy pre Majstrovstvá sveta FINA kategórie Masters budú stanovené FINA 
a Organizačným výborom, ak sa to bude považovať za nutné 
 
 
 
Poznámka: Pre Majstrovstvá Európy v kategórii Masters platia odlišnosti podľa Handbook 
LEN !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DODATOK (PRAVIDLO GR5)K EXISTUJÚCIM POŽIADAVKÁM FINA NA 
SCHVÁLENIE PLAVECKÉHO OBLEČENIA T.J. PLAVIEK 

(PLATNÝ DO 31. DECEMBRA 2009) 
 
 

a. DIZAJN: Plavky nemôžu zakrývať krk a nesmú presahovať ani plecia ani členky. 
 
b. MATERIÁL: 

b1: Pri použití sa materiál musí prispôsobiť tvaru tela; 
b2: Použitie rôznych materiálov nesmie vytvárať efekt zachytávania vzduchu. 
 

c. HRÚBKA: Použitý materiál musí mať maximálnu hrúbku 1 mm. Meracia metóda je 
v súlade s ISO normou 5084 pre textílie. 

 
d. VZTLAK: Plavky nesmú mať vztlakový účinok viac ako 1 Newton (100 gr.). Hodnota sa 

vzťahuje na všetky veľkosti plaviek. 
 

e. KONTROLA: FINA zaviedla svoj vlastný nezávislý kontrolný program. Vedecké 
testovanie hrúbky a vztlaku bude riadené neutrálnym tímom vedeným Prof. Jan-
Anders Mansonom zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu 
a Laboratória polymérov a kompozitných technológií. 

 
f. ZHOTOVENIE: Akýkoľvek systém poskytujúci externú stimuláciu alebo účinok 

v akejkoľvek forme (napr. Zníženie bolesti, uvoľnenie chemickej/lekárskej látky, 
elektrostimulácia, alebo iné) je zakázaný. 

 
g. ÚPRAVA: Všetky plavky schváleného modelu musia byť zhotovené v identickom 

strihu bez obmien/úprav pre jednotlivých plavcov od vzoriek predložených na 
schválenie. Akákoľvek úprava pred použitím je zakázaná; je zrejmé, že prispôsobenie 
veľkosti neznačí úpravu. 

 
h. POUŽITIE: Plavec môže mať oblečené iba jedny plavky (Pravidlo FINA GR 5.3) 

 
i. PLAVKY NA PREDLOŽENIE: Všetky plavky, ktoré sa budú používať počas daného 

obdobia, dokonca aj keď boli predtým schválené, musia byť predložené. Jediným 
konečným termínom na predloženie podľa týchto pravidiel je 31. marec 2009 

 
j. SCHVÁLENIE: Schválenia vydané podľa týchto pravidiel zostávajú platné do 31. 

decembra 2009. Výrobcovia musia uvádzať schválenie používaného výrobku podľa 
metódy, ktorú zavedie FINA. Cieľom je kontrolovať, že plavky používané v súťažiach 
sú schválenými modelmi. 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 14.3.2009 


