Tělovýchovná jednota Spartak Uh. Brod, z.s- – plavecký klub

52.ročník
Všeobecné ustanovení:
Pořadatel:

TJ Spartak Uherský Brod, z.s., Plavecký klub

Datum, místo:

sobota 29.4.2016 v 9.00 hodin a 14.00 hodin v Uh. Brodě v CPA Delfín na
Slováckém
náměstí

Přihlášky :

do 19.4.2015 na mail : spub@centrum.cz, nebo přes online systém čsps

Informace:

pí. Krůželová mobil tel. 607891461 po 16. hod.

Kategorie:

žactvo A – 2003 - 2004,B – 2005-2006, C 2007 a mladší
Pořádající oddíl si vyhrazuje právo omezit rozplavby kvůli časovému rámci,přehled
rozplaveb bude zaslán oddílům po provedeném předběžném rozlosováním
Pořádající oddíl si vyhrazuje právo zařadit vlastní závodníky bez ohledu na časy

Úhrady:

startovné 45,00 Kč za přijatý start, oddíly startují na vlastní náklady

Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu,
bude použito pravidlo 1 startu,

Disciplíny: 1. část rozplavání v 8,30 hodin, závody v 9,00 hodin
2. část rozplavání v 13,30 hodin, závody v 14,00 hodin
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

část
100 m VZ žáci A,B
100 m VZ žačky A.B
50 m VZ žáci C
50 m VZ žačky C
100 m P žáci A.B
100 m P žačky A.B
50 m P žáci C
50 m P žačky C
100 m M žáci A.B
100 m M žačky A,B
50 m M žáci C
50 m M žačky C

2 . část
13. 100 m PZ žáci A,B
14. 100 m PZ žačky A.B
15. 100 m PZ žáci C
16. 100 m PZ žačky C
17. 100 m Z žáci A,B
18. 100 m Z žačky A,B
19. 50 m Z žáci C
20. 50 m Z žačky C
21. 4x50 m PZ žáci A.B
22. 4x50 m PZ žačky A,B

Systém závodů:
soutěží jednotlivci, štafety, oddíly, rozplavby se plavou přímo na čas
Systém bodování:
Z každého oddílu může být určeno maximálně 6 plavců, kteří můžou pro oddíl získávat body
v individuálních disciplínách. U štafet bude bodována vždy jen jedna štafeta za oddíl, vždy ta
výsledkově nejlepší.
Způsob bodování: 8-6-5-3-2-1, start jen ve štafetách není možný
Žádáme oddíly, aby na přihlášce označily jména plavců, kteří budou plavat v jednotlivých
disciplínách o body pro oddíl.

Kontrola dokladů:(pro závodníky přihlášené mimo online systém):
1 hodinu před dopolední částí, start žactva dle směrnic
Závodní dráha:
bazén 25 x 14 m, 6 drah, obrátky hladké, startovní bloky 70 cm nad vodou
Námitky:
podle soutěžního řádu
Ceny: vítězné družstvo převezme věčně putovní pohár, za 1.,2.,3., místo budou předány diplomy

TJ Spartak Uh. Brod, z.s.
Plavecký klub

