Časový pořad a rozpis disciplín

Plavecký klub PROSEN Louny, z.s.

Sobota 24.3.2018 – dopolední program

pořádá
8:00 – 8:50
9:00

Rozplavání
Začátek závodů

1.

50m

Volný způsob

Ženy

A,B

2.

100m

Volný způsob

Muži

A,B

3.

400m

Volný způsob

Ženy

A,B

4.

200m

Volný způsob

Muži

A,B

Kraulařský víceboj
15. ročník

Sobota 24.3.2018 – odpolední program
(zahájení odpolední části závodů bude hodinu a půl po skončení dopolední části)
Předpoklad:
14:00 – 14:20 Rozplavání
14:30
Začátek závodů
5.

50m

Volný způsob

Muži

A,B

6.

100m

Volný způsob

Ženy

A,B

7.

400m

Volný způsob

Muži

A,B

8.

200m

Volný způsob

Ženy

A,B

sobota 24.3.2018
( přihlášky do 19.3.2018)

PROSEN
Víceboj:

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Plavecký klub PROSEN Louny, z. s.

Datum konání:

24.3.2018

Místo konání:

Z důvodu uzavření plaveckého bazénu v Lounech se závody uskuteční v
Plaveckém bazénu SPORTaS Ukrajinská 2051, Litvínov 436 01.Bazén 25m, 6
drah oddělených plovákovými dráhami, obrátkové stěny hladké

Přihlášky:

do 19.3.2018 pouze on-line systémem na stránkách ČSPS.

Kategorie B

Martina Janderová
Zahradní 2476
440 01 Louny
e-mail : prosen@atlas.cz
tel.: 728 816 280,
Seznamy přijatých závodníků budou rozeslány do 22.3.2018
Odhlášky závodníků i jednotlivých startů je nutno telefonovat, popř. faxovat nebo
e-mailem na adresu přihlášek nebo informací nejpozději do pátku 23.3.2018 do
12.00 hod. Za starty odhlášené po tomto termínu oddíly uhradí startovné v plné
výši.

Hospodářské podmínky: Plavecké oddíly startují na vlastní náklady, za každý přijatý a včas neodhlášený
start uhradí 60,- Kč při prezentaci.
Informace:

Kategorie A

vstup na bazén bude umožněn od 7:30, prezentace 7:45 – 8:30 hod.

Podmínka je přihlášení na všechny disciplíny kraulařského víceboje.

Odhlášky:

Do kraulařského víceboje budou započteny body za všechny disciplíny (50m,
100m, 200m a 400m VZ).
Odměny za víceboj :

PŠ PROSEN Louny, tel.: Martina Janderová 728 816 280,
Jana Prokešová tel.: 721 367 280

Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení
tohoto rozpisu. Závody jsou soutěží jednotlivců a plavou se přímo na čas. Bude
použito pravidlo jednoho startu dle SW 4, start bude prováděn přes hlavu
závodníků předešlé rozplavby. Omezení počtu přijatých bude provedeno podle
časů na max. 18 rozplaveb. Přijatí závodníci budou přijati vždy na všechny
disciplíny víceboje.

Kategorie:

A – ročník nar. 2003 a starší
B – ročník nar. 2004 až 2007
C – ročník nar.2008

Systém závodů:

Všechny kategorie startují sloučeny do rozplaveb dle přihlášených časů, rozdělení
na kategorie bude provedeno až ve výsledcích.

1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
2.místo
3.místo

500,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Měření časů:

Ruční měření časů

Kontrola dokladů:

Při kontrole vedoucí oddílů předloží registrační průkaz před zahájením závodů. Za
zdravotní stav zodpovídá vedoucí družstva.

Ceny:

První tři závodníci v disciplíně a kategorii obdrží diplom a medaily. Závodníci
umístění na prvních třech místech v kategorii v kraulařském víceboji obdrží
diplom a medaile. Vítězové víceboje kategorie „A“ a „B“ obdrží malý pohárek.

Žádáme zúčastněné kluby a oddíly o možnost zajištění jednoho rozhodčího!

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet rozplaveb podle časového rozvrhu závodů
tak, aby jeden půlden nepřesáhl 4 hodiny a možnost zařadit do prvních rozplaveb
domácí závodníky, pokud se svými časy nekvalifikovali.
Na Vaši účast se těší a kvalitní sportovní výkony Vám přeje kolektiv Plaveckého
klubu PROSEN Louny,z.s.
Jana Prokešová
Předsedkyně PK Prosen Louny,z.s.

