Krajský svaz ČSPS – Kraje Vysočina
Rozpis I.kola Mistrovství ČR družstev 2018
Všeobecná ustanovení :
Pořadatelé :

Jihlavský plavecký klub AXIS
Krajský svaz ČSPS – Kraje Vysočina

sobota 17.2. 2018
Datum a místo konání :
Plavecký bazén SMJ Jihlava – Rošického 6 – 586 04 Jihlava – 25m
Přihlášky :

Přihláška do 1.kola Mistrovství ČR družstev se podává na tiskopise
„Přihláška do Soutěže družstev“, který oddíly zašlou na e-mail :
krtek1a@seznam.cz do neděle 11.února 2018 .Ve středu 14.února do
18.00 hod. zašlou vedoucí jednotlivých družstev na výše uvedenou adresu
sestavu družstva s doplněnými disciplinami a časy. V sobotu případné
změny nahlásí vedoucí družstva do 9.00 hod.

Informace : Zdeněk Krčál –
mob. 721 719 353
Přihlášky - systém On – line do středy 14.února 2018
Technické ustanovení :
Předpis :

Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení
tohoto rozpisu.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze závodníci a závodnice, kteří jsou registrováni v ČSPS.
Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér a vedoucí družstva.
Námitky :
Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu
rozhodčímu.Výše vkladu je 200,- Kč.
Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

Systém soutěže :
Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. 1. kolo Mistrovství družstev je kvalifikací pro
semifinále Mistrovství družstev a může v něm startovat libovolný počet družstev. Postup do
semifinále soutěže se řídí ustanoveními rozpisu soutěže ve STD ČSPS.
Pokud Kraj nezabezpečí družstva ze tří různých oddílů, soutěž se považuje za neregulérní –
pokud nebude zabezpečen vrchní rozhodčí z jiného kraje. Družstva, tak ztrácejí možnost
postupu. Pro zajištění regulérnosti soutěže se mohou Kraje sloučit.
V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./.
Startují :
Závodníci uvedení na „ Soupisce družstev „. Samostatná družstva mužů a žen. V každé
disciplině jednotlivci mohou startovat za družstvo dva závodníci, nejméně však jeden. Za
každé družstvo startuje pouze jedna štafeta. Nedodržení počtu startujících v disciplinách
jednotlivců i štafet znamená diskvalifikaci družstva pro celou soutěž.

Omezení startů :
Závodníci a závodnice mohou na Mistrovství ČR družstev startovat ve 4 disciplinách
jednotlivců a obou štafetách, a to v souladu s omezením počtu startů pro kategorie
v jednotlivých soutěžních půldnech dle Soutěžního řádu plavání. Počet závodníků v družstvu
je omezen na 16.
Start mimo soutěž je povolen, pouze však na volných drahách soutěžních rozplaveb a pouze
z řad závodníků uvedených na soupiskách jednotlivých startujících družstev.
Upozornění :
V disciplinách č. 12 a 27 dle potřeby poplavou 2 závodníci na jedné dráze.
Bazén :

Jihlava

25 m

6 drah

Měření časů : ruční s použitím přerušovacích stopek

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN
Rozplavání je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.
Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

Jihlava – sobota 4.února 2017
Polední přestávka – 90 minut. / mezi startem poslední discpl.1.půldne a startem první discipl.2 půldne /

Dopolední program :
1. 200 m prsa
ženy
2. 200 m prsa
muži
3. 100 m volný způsob ženy
4. 100 m volný způsob muži
5. 200 m motýlek
ženy
6. 200 m motýlek
muži
7. 100 m znak
ženy
8. 100 m znak
muži
9. 400 m polohový závod ženy
10. 400 m polohový závod muži
11. 400 m volný způsob ženy
12. 1 500 m volný způsob muži
13. 4 x 100 m polohová štafeta ženy
14. 4 x 100 m polohová štafeta muži

Odpolední program :
15. 200 m volný způsob
16. 200 m volný způsob
17. 100 m prsa
18. 100 m prsa
19. 200 m znak
20. 200 m znak
21. 50 m volný způsob
22. 50 m volný způsob
23. 100 m motýlek
24. 100 m motýlek
25. 200 m polohový závod
26. 200 m polohový závod
27. 800 m volný způsob
28. 400 m volný způsob
29. 4 x 100 m volný způsob
30. 4 x 100 m volný způsob

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

Počet závodníků :
Maximální počet závodníků uvedených na soupisce je 16. V případě, že při doplnění
soupisky by počet závodníků přesáhnul toto maximum je potřeba přebytečné závodníky ze
soupisky vyškrtnout, jinak budou doplnění závodníci pouze do maximálního počtu a to
v abecedním pořadí.

Bodování :
Výkony jednotlivců se bodují dle bodovacích tabulek FINA 2017. Štafety se bodují podle
disciplín jednotlivců / např. 4x100 m volný způsob – jako 400 m volný způsob a 4x100 m
polohová štafeta – jako 400 m polohový závod /.

Ekonomické podmínky :
Oddíly startují na vlastní náklady. Startovné se nevybírá.

Sbor rozhodčích :
Vrchní rozhodčí - zajistí KS ČSPS – Kraj Vysočina. Další rozhodčí zajistí JPK AXIS.
Minimální počet rozhodčích je 16 a max.počet 21.
Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + dvoje náhradní .

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod.
Zdeněk Krčál
STK KS ČSPS - Kraje Vysočina

