Plavecký klub

Litoměřice

Vás zve na závody

Litoměřický kalich
20.ročník

Datum konání: 3.února 2018

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Plavecký klub

Datum:

sobota 3.února 2018

Místo:

Litoměřice, krytý plavecký bazén 25 m, 6 drah, hloubka 1,2 až 1,6 m

Přihlášky:

on-line systém ČSPS do středy 24.ledna 2018.

Litoměřice, z. s.

Kvalifikace: nejlepší dosažený čas v roce 2017 – 2018
Hospodářské podmínky:

oddíly startují na vlastní náklady. Při prezentaci uhradí vedoucí družstva startovné
ve výši 50,- Kč za každý přijatý start včetně štafet.

Informace:

Štěpán Šetek, telefon: 732966008

Odhlášky:

do čtvrtka 1.2.2018 do 20 hodin na e-mail: pklit@pklit.cz

Technická ustanovení:
Předpis:

závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují:

přijatí závodníci a závodnice. Za zdravotní stav odpovídá vedoucí družstva.

Prezentace: u plaveckého bazénu v 7,30 – 8,15 hodin.
Startují kategorie:
žactvo
žactvo
žactvo

žactvo rok narození 2004
rok narození 2005
rok narození 2006
rok narození 2007

(Vložená kategorie 2008-2009 pouze pro plavce PKLit (poplavou jen 50Z a 50VZ).
Systém soutěže: závody jsou soutěží jednotlivců a družstev. V disciplínách označených jako LK (Litoměřický
kalich) se boduje prvních šest míst v každé disciplíně a kategorii systémem
8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1. Ve vypsaných finálových závodech postupující bodují jak v rozplavbách,
tak ve finále. Oddíl s nejvyšším počtem bodů získává do jednoročního držení putovní
Litoměřický kalich a do stálého držení malý Litoměřický kalich. Oddíly na 2. a 3. místě získají
malý pohár. Plave se v rozplavbách přímo na čas, všichni společně, rozdělení bude provedeno
ve výsledcích. Finále se plavou dle vypsaných kategorií.
Přijatí: budou přijaty vždy 3 rozplavby od každé kategorie a disciplíny. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit své
závodníky bez ohledu na přihlašovaný čas.
Měření času: poloautomatická časomíra PaC2K
Ceny: závodníci a závodnice na prvních třech místech v každé disciplíně a kategorii obdrží medaili a diplom. Ve
finálových závodech - závodníci na prvních třech místech získají medaili, diplom a pohár.
Závodníci na 4.- 6.místě obdrží diplom.
Štafety - na prvních třech místech obdrží diplom a dort. V případě shodného umístění více štafet se dorty
dělí.
Zvláštní ustanovení: klíčky od skříněk budou vydány proti záloze 200,-Kč za oddíl. Po navrácení všech klíčů
bude záloha vrácena. Vstup na bazén je povolen pouze po převlečení v plavkách nebo

ve sportovním úboru určenému na bazén. Z důvodu kapacity bazénu omezte prosím počet
doprovodu. K bazénu bude umožněn vstup v 7.30 hod.

Časový pořad a rozpis disciplín:
Sobota 3.2.2018 zahájení dopoledních závodů v 9.00 hodin, rozplavání v 8.00 – 8.50 hodin.
0. Vložený závod na 50m volný způsob pouze pro litoměřické plavce ročník 2008 a mladší
LK

1. 100m znak žačky - rozplavby

LK

3. 50m volný způsob žačky

2. 100m znak žáci - rozplavby
4. 50m volný způsob žáci

LK

5. 100m znak žačky - finále r.2004

LK

6. 100m znak žáci - finále r.2004

LK

7. 100m prsa žačky - rozplavby

LK

8. 100m prsa žáci - rozplavby

9. 50m motýl žačky

10. 50m motýl žáci

LK

11. 100m prsa žačky – finále r.2006

LK

13. 4x 25m VZ smíšená (2 žáci + 2 žačky každý účastník štafety musí být jiný ročník)

LK

12. 100m prsa žáci – finále r.2006

Sobota 3.2.2018 zahájení odpoledních závodů 90 minut po skončení dopolední části.
0. Vložený závod na 50m znak pouze pro litoměřické plavce ročník 2008 a mladší
LK

14. 4x 25m PŠT smíšená (2 žáci + 2 žačky - každý účastník štafety musí být jiný ročník)

LK

15. 100m motýl žačky - rozplavby

LK

17. 50m prsa žačky

16. 100m motýl žáci - rozplavby
18. 50m prsa žáci

LK

19. 100m motýl žačky – finále r.2005

LK

20. 100m motýl žáci – finále r.2005

LK

21. 100m volný způsob žačky - rozplavby

LK

22. 100m volný způsob žáci - rozplavby

23. 50m znak žačky
LK

25. 100m volný způsob žačky – finále r.2007

24. 50m znak žáci
LK

26. 100m volný způsob žáci – finále r.2007

Poznámka: štafety je možné přihlásit na místě, před zahájením závodů.
V závodech bude použito pravidlo jednoho startu. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit své závodníky bez ohledu
na přihlášená čas.

Seznam přijatých závodníků bude zveřejněn na našich internetových stránkách
a stránkách ČSPS nejpozději 28.1.2018 po 20.hodině

www.pklit.cz

Dosavadní vítězové:
Rok 1999
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

1.ročník:
2.ročník:
3.ročník:
4.ročník:
5.ročník:
6.ročník:
7.ročník:
8.ročník:
9.ročník:
10.ročník:
11.ročník:
12.ročník:
13.ročník:
14.ročník:
15.ročník:
16.ročník:
17.ročník:
18.ročník:
19.ročník:

KL Sport Teplice
KL Sport Teplice
KL Sport Teplice
KSP Kladno
KSP Kladno
KL Sport Teplice
KL Sport Teplice
KL Sport Teplice
KL Sport Teplice
KSP Kladno
Slávie Chomutov
Slávie Chomutov
SK Žatec
Slávie Chomutov
Slávia Plzeň
SKP Nymburk
Slávie Chomutov
Motorlet Praha
Slávie Chomutov

