SOUTĚŽNÍ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
a

Plavecký klub SPORT Česká Lípa, z.s.
pořádají

PŘEBOR LIBERECKÉHO
LÉTO

KRAJE

2018

Všeobecná ustanovení:

Datum:

09. – 10. června 2018

Místo:

Sportareál Česká Lípa, Barvířská 2690 (u Kauflandu)

Závodiště:

krytý bazén, 25 m, 6 drah oddělených plováky, hloubka 1,2 – 1,8 m, obrátkové stěny hladké

Prezentace: sobota 7,30 – 8,30 v prostorách recepce bazénu
Přihlášky:

pouze On-line systém na stránkách ČSPS nejpozději
do 30. 05. 2018
Přijatí závodníci budou zveřejněni na webu ČSPS do 02. 06. 2018

Kvalifikace: nejlepší dosažený čas na oficiálních závodech v roce 2018. V disciplínách 200M, 200Z, 200P,
400VZ, 800VZ, 1500VZ a 400PZ budou akceptovány i časy neuvedené ve statistice ČSPS. Za
chybně uvedené, takto nahlášené časy (s nadměrnou odchylkou) může být udělena plaveckému
klubu (oddílu) peněžitá pokuta ve výši 200,-CZK / start. U ručně zadaných časů požadujeme zaslání
oficiálních výsledků závodů, kde byly tyto časy zaplavány, jinak nebudou zařazeny do startovní
listiny.
Startují:

přijatí závodníci Libereckého kraje registrovaní v ČSPS. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá
vedoucí družstva. Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých klubů pracovníku STK ke
kontrole „Omluvný list“ se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž.

Omezení:

V každé kategorii bude přijato 10 závodníků do disciplíny.
Závodníci 9 a ml. mohou plavat pouze ve 2 disciplínách jednotlivců a štafetě za jeden půlden, v
ostatních kategoriích 10-14 let – max. 3 starty v disciplíně jednotlivců a jedné štafetě za jeden
půlden, dorost 15 a st. neomezeně.

Kategorie:

žačky / žáci A - roč. 2009 a ml., B – roč. 2008, C – roč. 2007, D – roč. 2006, E – roč. 2005,
F – roč. 2004, G – roč. 2003 a st.

Technická ustanovení: závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, STD 2018 SKLK a ustanovení tohoto
rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu. Plave se přímo na čas dle přihlášených
časů, všechny kategorie dohromady, rozdělení bude provedeno ve výsledcích. V
disciplínách č. 22 (400VZ žáci 2008 a st.), č. 26 (800VZ žačky 2007 a st.), č. 46 (400VZ
žačky 2008 a st.), č. 50 (800VZ žáci 2007) a č. 51 (1500VZ žáci 2006 a st.) poplavou dva
závodníci na dráze.
Finanční podmínky:

oddíly a kluby startují na vlastní náklady. Startovné bez rozdílu kategorií činí
15,- Kč za každý přijatý start.

Ceny:

první tři závodníci v každé kategorii a disciplíně obdrží diplom a medaili

Odhlášky:

nejpozději do čtvrtka 07. 06. 2018 do 9 hodin pouze emailem na adresu
leona.slavickova@email.cz
Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejpozději do 8,30 prvního
půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě předané omluvy a
neomluvené závodníky budou plaveckým klubům uděleny pokuty v souladu se Soutěžním řádem
plavání, tj. 50,-Kč za každý přihlášený start.
Dohlášky na místě NEJSOU možné!

Námitky:

Podávají zástupci plaveckých klubů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu rozhodčí,
vč. vkladu 300,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch SKLK.

Upozornění: Vedoucí plaveckých klubů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na bazéně a v prostoru
šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a
k vyhlašování vítězů. Závodník, který se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat
v žádné další disciplíně v téže soutěži (viz. Soutěžní řád plavání čl. 10.4.3). V souladu
s ustanovením Soutěžního řádu plavání, článek 10 odst. 10. 6. a 10. 9 a sazebníku pokut, je
stanovena pokuta za nenastoupení ke startu ve výši 200,-Kč za jeden start.
Rozhodčí:

V souladu s STD 2018 SKLK má každý zúčastněný klub povinnost nahlásit do termínu přihlášek na
emailovou adresu leona.slavickova@email.cz min. jednoho vlastního rozhodčího. S předstihem
bude potvrzeno, zda služby vámi delegovaného rozhodčího budou při Krajském přeboru využity.

Stravování: pořadatel nezajišťuje, možnost stravování v restauracích nedaleko Sportareálu
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, ubytovací možnosti v hotelu Merkur (lze domluvit i stravu) –
h.merkur@seznam.cz ; www.hotel-merkur.cz ; tel. 487 823 515 v docházkové vzdálenosti od
plaveckého bazénu – heslo „plavci“, rezervaci nutno provést spolu s přihláškami do 30. 05. 2018,
storno pak dle podmínek hotelu

Ostatní:

Čipy od skříněk budou vydány vedoucím družstev na recepci. Vstup na bazén pouze v plavkách
nebo sportovních úborech.

Informace:

Leona Slavíčková, tel.: 774 511 240, email: leona.slavickova@email.cz

Časový pořad a rozpis závodů:
Sobota 09. 06. 2018
Dopoledne

Odpoledne

rozplavání od 8,00 hodin do 8,50 hodin

rozplavání do 14,20 hodin

zahájení závodů v 9,00 hodin

zahájení závodů v 14,30 hodin

1.

100 m znak

žačky 2007 a ml.

27.

100 m volný způsob

žáci 2007 a ml.

2.

100 m znak

žáci 2007 a ml.

28.

100 m volný způsob

žačky 2007 a ml.

3.

200 m volný způsob

žáci 2006 a st.

29.

100 m prsa

žáci 2007 a ml.

4.

200 m volný způsob

žačky 2006 a st.

30.

100 m prsa

žačky 2007 a ml.

5.

200 m prsa

žačky 2007

31.

50 m volný způsob

žačky 2006 a st.

6.

200 m prsa

žáci 2007

32.

50 m volný způsob

žáci 2006 a st.

7.

50 m prsa

žačky 2008 a ml.

33.

200 m znak

žáci 2007

8.

50 m prsa

žáci 2008 a ml.

34.

200 m znak

žačky 2007

9.

100 m prsa

žáci 2006 a st.

35.

50 m znak

žáci 2008 a ml.

10. 100 m prsa

žačky 2006 a st.

36.

50 m znak

žačky 2008 a ml.

11. 50 m volný způsob

žačky 2007 a ml.

37.

200 m polohový závod

žačky 2006 a st.

12. 50 m volný způsob

žáci 2007 a ml.

38.

200 m polohový závod

žáci 2006 a st.

13. 100 m motýlek

žačky 2007 a ml.

39.

50 m motýlek

žáci 2007 a ml.

14. 100 m motýlek

žáci 2007 a ml.

40.

50 m motýlek

žačky 2007 a ml.

15. 200 m motýlek

žáci 2006 a st.

41.

100 m znak

žačky 2006 a st.

16. 200 m motýlek

žačky 2006 a st.

42.

100 m znak

žáci 2006 a st.

17. 100 m polohový závod

žačky 2007 a ml.

43.

200 m polohový závod

žáci 2007 a ml.

18. 100 m polohový závod

žáci 2007 a ml.

44.

200 m polohový závod

žačky 2007 a ml.

19. 100 m polohový závod

žáci 2006

45.

200 m volný způsob

žáci 2007 a ml.

20. 100 m polohový závod

žačky 2006

46.

400 m volný způsob

žačky 2008 a st.

21. 200 m volný způsob

žačky 2007 a ml.

47.

4x50 m volný způsob

žáci 2006 a st.

22. 400 m volný způsob

žáci 2008 a st.

48.

4x50 m volný způsob

MIX 2007 a ml.

23. 4x50 m volný způsob

žačky 2006 a st.

49.

4x50 m polohový závod

žačky 2006 a st.

24. 4x50 m polohový závod

MIX 2007 a ml.

50.

800 m volný způsob

žáci 2007

25. 4x50 m polohový závod

žáci 2006 a st.

51.

1500 m volný způsob

žáci 2006 a st.

26. 800 m volný způsob

žačky 2007 a st.

Neděle 10. 06. 2018
Dopoledne
rozplavání od 8,00 hodin do 8,50 hodin
zahájení závodů v 9,00 hodin

52.

4x50 polohový závod

MIX 2006 a st.

53.

200 m znak

žačky

54.

200 m znak

žáci

55.

100 m motýlek

žačky

56.

100 m motýlek

žáci

57.

200 m prsa

žačky

58.

200 m prsa

žáci

59.

100 m volný způsob

žačky

60.

100 m volný způsob

žáci

61.

400 m polohový závod

žačky

62.

400 m polohový závod

žáci

63.

4x50 volný způsob

MIX 2006 a st.

