Príloha 1.

PLAVKY, ČIAPKY, OBUV, DOPLNKY

Spoločné požiadavky
Materiál:
Strih:
Vzhľad:

elastická, netransparentná tkanina (aj v mokrom stave), nie neoprén
priliehavé (nie voľné plavecké šortky a pod.)
neprípustné sú plavky s nevhodným textom, obrázkami, alebo strihom

Pánske plavky
klasický slipový strih

boxerkový strih s krátkou nohavičkou

závodné plavky -nohavička siaha maximálne
po koleno (nesmie zakrývať jabĺčko)

Nepovolené: dlhé (pod koleno), voľné, šortkové, retro
plavky

Dámske plavky
Jedno alebo dvojdielne plavky, bez prekrytia ramien, s nohavičkou max. po koleno

a výstredné

PLAVECKÉ ČIAPKY

Materiál: povolený ľubovoľný - nevhodný (textil, polyester, lycra - prepúšťajú vodu)
- menej vhodný (latex, silikón) - slabá tepelná ochrana
- prípustný (neoprén, alebo kombinované materiály)
Vzhľad:
ľubovoľný, bez nevhodnej potlače alebo nevhodných obrázkov
Strih:
klasická plavecká čiapka, alebo plavecká čiapka s popruhom pod bradu (nie potápačská
kukla prekrývajúca bradu, či krk, alebo jej amatérske úpravy)

OBUV
Povolená je nízka plavecká obuv, zhotovená z materiálu, ktorý neposkytuje nohe tepelnú, ale len
mechanickú ochranu pri vstupe a výstupe z vody (textil, syntetický materiál, silikón, polyester ...).

PLAVECKÉ DOPLNKY
Povolené doplnky
Plavecké okuliare, štipce na nos, zátky do uší
Nepovolené doplnky
Náramky, retiazky, prívesky, náramkové hodinky
Povinné doplnky
Ak je rozhodnutím usporiadateľa a propozíciami pretekov určené použitie bezpečnostných vakov, je
tento doplnok povinný v rozsahu stanovenom propozíciami (napr. len na niektoré trate).

Kontrola povolenej výstroje
1. Každý plavec je sám zodpovedný za používanie primeranej a prípustnej výstroje (plavky, čiapka,
obuv, doplnky). V prípade nejasnosti sa môže obrátiť na prítomných rozhodcov.
2. Ktorýkoľvek člen rozhodcovského zboru je oprávnený požiadať plavca pred štartom o úpravu
výstroje v súlade s pravidlami pretekov a touto prílohou. Neuposlúchnutie pokynu rozhodcov,
prípadne vedomé použitie nepovolených súčastí môže mať za následok diskvalifikáciu plavca.
3. Hlavný rozhodca je oprávnený udeliť na požiadanie výnimku (najmä obuv) plavcovi, ktorý má
zdravotné, alebo pohybové ťažkosti a potrebuje pevnejšiu obuv.
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