ZÁVODY JSOU POŘÁDÁNY ZA PODPORY MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
v rámci projektu Jablonec n.N. 2018

Pořadatel:
Datum:
Místo:
Bazen:

TJ Bižuterie Jablonec n.N. plavecký oddíl
s o b o t a 24.3.2018
krytý plavecký bazen v Jablonci n.N.- u přehrady
25 m, 8 drah oddělených plováky, obrátky hladké

Přihlášky:

do 15.3.2018 pouze on-line na ČSPS
17.3. 2018 budou zveřejněny počty přijatých pro každý oddíl

Informace:
Jan Grus:

Mob:602 448 986, E-mail: jan.grus@czechswimming.cz

Příjetí:

Pokud bude nutno regulovat počet přijatých závodníků (limit je 350), bude každému
oddílu sděleno, kolik závodníků může přivést.
V případě překročení povoleného počtu starů pro jednotlivé kategorie bude
závodníkovi automaticky odebrán poslední start v daném půldnu.

Odhlášky:

Na e-mail: jan.grus@czechswimming.cz do 22.3.2018 - 19:00 hod. Za celý oddíl
najednou.

Prezentace:

24.3.2018 od 8:15 do 8:45 hod. na sauně

Kategorie:

A - dospělí, dorost - ročník nar. 2003 a starší (bez omezení)
B – starší žactvo - ročník nar. 2004
( 3 starty za ½ den)
C – starší žactvo - ročník nar. 2005
( 3 starty za ½ den)
D – mladší žactvo - ročník nar. 2006
( 3 starty za ½ den)
E – mladší žactvo - ročník nar. 2007
( 3 starty za ½ den)
F – 10-ti letí- ročník nar. 2008
( 3 starty za ½ den)
G – 9-ti letí a mladší - ročník nar. 2009 a mladší (2 starty za ½ den)

Způsob závodu:

Všechny kategorie startují ve vypsaném závodě sloučeny do rozplaveb dle
přihlášených časů. Rozdělení bude provedeno až ve výsledcích.Závody jsou soutěží
jednotlivců, závodníci mohou být hlášeni na libovolný počet disciplín při dodržení
SŘ čl.2 odst.2.5. Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a
tohoto rozpisu. Pořádající oddíl si vyhrazuje právo nasadit do závodu domácí
závodníky bez ohledu na přihlášený čas.

Měření času:

Poloautomatická časomíra

Vyhodnocení:

V kategorii pro vyhlašování ročníky 2009 a mladší dohromady, 2008 – 2004 zvlášť,
2003 a starší dohromady.
Cena Bižuterie je vyhlašována pro jednotlivé ročníky v různých disciplínách
(ostatní závodnící pro něž není v dané disciplíně vyhlášena Cena Biž. se
účastní také). Vítězové obdrží diplom a věcné dary.

Startovné:

Plavecké oddíly startují na vlastní nákldy, za každý přijatý start uhradí 50,- Kč při
prezentaci. Startovné se nevrací. Odhlášky do 48 hodin před zahájením závodu.

Organizační poznámka:

Z DŮVODU BEZPEČNOSTI JE VSTUP NA BALKÓN UZAVŘEN
Vstup na bazén bude umožněn od 8:00 hod.
Čipy od skříněk převezme proti podpisu vedoucí každého oddílu.
Doprovod prosím omezte( na 10závodníků -2vedoucí, na 20závodníků 3vedoucí, na 30závodníků- 4 vedoucí.)
Vstup na bazén bude povolen pouze v pantoflích a ve sportovním oblečení
(platí i pro povolený doprovod) !!!!!
Vstup pro diváky není z kapacitních důvodů povolen.
Výsledky budou po ukončení závodů zveřejněny na stránkách ČSPS,
průběžné výsledky a rozlosování bude uvedeno v on-line systému.
Stravování:

V případě zájmu je možné domluvit si oběd v městské sportovní hale vedle bazénu.
Kontaktujte pana Obita Mob:606623719 majitele restaurace.

Dopolední pořad:

rozplavání 8:30 hod. závody od 9:15 hod.
1. 200 volný zp- Ž
A,B,C,D,E,F
2. 200 volný zp- M
A,B,C,D,E,F
3. 100 pol. závod- žačky D,E,F,G
Cena Bižuterie pro ročník 2008,2007,2006
4. 100 pol. závod- žáci D,E,F,G
Cena Bižuterie pro ročník 2008,2007,2006
5. 100 znak- Ž
A,B,C,D,E,F
6. 100 znak- M
A,B,C,D,E,F
7. 50 motýlek- žačky D,E,F,G
8. 50 motýlek- žáci
D,E,F,G
9. 100 prsa- Ž
A,B,C,D,E,F
10. 100 prsa- M
A,B,C,D,E,F
11. 50 volný zp.- Ž
A,B,C,D,E,F,G
12. 50 volný zp.- M
A,B,C,D, E,F,G

Odpolední pořad:

Zahájení jednu hodinu po konci dopoledního programu
(rozplavání do 14:30 hod., závody od 14:45 hod.)
13. 200 pol. závod- Ž
14. 200 pol. závod- M
15. 50 prsa- žačky
16. 50 prsa- žáci
17. 100 motýlek- Ž
18. 100 motýlek- M
19. 50 znak- žačky
20. 50 znak- žáci
21. 100 volný zp.- Ž
22. 100 volný zp.- M

A,B,C
A,B,C
D,E,F,G
D,E,F,G
A,B,C
A,B,C
D,E,F,G
D,E,F,G
A,B,C,D,E,F
A,B,C,D,E,F

Cena Bižuterie pro ročník 2005 a starší
Cena Bižuterie pro ročník 2005 a starší
Cena Bižuterie pro ročník 2009 a mladší
Cena Bižuterie pro ročník 2009 a mladší

V Jablonci n.N. dne 29.11.2018
Těšíme se na setkání dne 24. března 2018 v Jablonci n.N.
Za plavecký oddíl TJ Bižuterie
organizační výbor

