ZIMNÍ POHÁR JČ. KRAJE JEDENÁCTILETÉHO A ML. ŽACTVA 2018
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

TJ FEZKO Strakonice

Termín a místo:

24. listopadu 2018

Termín přihlášek:

17. listopadu do 18:00 h.

Termín odhlášek:

22. listopadu do 08:00 h..

Informace:

Andrea CHLÁDKOVÁ , tel.: 774 223 331, andrea.ch@seznam.cz

Startovní listina:

TJ FEZKO Strakonice

Strakonice

krytý bazén 25 m / 6

pouze systémem ON-LINE ČSPS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. PŮLDEN
Rozpl.: 07:45 hod.

2. PŮLDEN

Zahájení: 08:30 hod.

Rozpl.: 13:45 hod.

Zahájení: 14:30 hod.

1.

100 m znak

žačky

17.

100 m volný způsob:

žáci

2.

100 m znak

žáci

18.

100 m volný způsob

žačky

3.

200 m prsa

žačky 11 let

19.

100 m prsa

žáci

4.

200 m prsa

žáci 11 let

20.

100 m prsa

žačky

5.

50 m prsa

žačky 10 a ml.

21.

200 m znak

žáci 11 let

6.

50 m prsa

žáci 10 a ml.

22.

200 m znak

žačky 11 let

7.

50 m volný způsob

žačky

23.

50 m znak

žáci 10 a ml.

8.

50 m volný způsob

žáci

24.

50 m znak

žačky 10 a ml.

9.

100 m motýlek

žačky

25.

50 m motýlek

žáci

10.

100 m motýlek

žáci

26.

50 m motýlek

žačky

11.

100 m polohový závod

žačky

27.

200 m polohový závod

žáci

12.

100 m polohový závod

žáci

28.

200 m polohový závod

žačky

13.

200 m volný způsob

žačky

29.

200 m volný způsob

žáci

14.

400 m volný způsob

žáci

30.

400 m volný způsob

žačky

15.

4 x 50 m polohová štafeta

mix

31.

4 x 50 m volný způsob

16.

800 m volný způsob

žačky 11 let

32.

800 m volný způsob

Poznámka:

mix
žáci 11 let

Barevně označené závody jsou určeny pouze pro uvedené kategorie, neoznačené pro
všechny kategorie.
Pořadatel si po tel. domluvě převezme sadu ručních stopek od předsedkyně krajského svazu.

Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, všechny kategorie společně. Výsledky
budou vyhlášeny pro každou kategorii odděleně. Štafety se plavou v jedné kategorii. MIX
= 2 ženy + 2 muži.. V závodě na 800 m volný způsob, lze povolit plavání 2 závodníků
v jedné dráze.
Při konání krajských soutěží žactva nemohou startovat závodníci jiných věkových
kategorií, ani mimo soutěž, pokud pro ně není závod vypsán.
Pořadatel má právo omezit počet rozplaveb, pokud by délka jednotlivých půldnů přesáhla
4 hodiny.

Předpis:

Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu a
společných ustanovení rozpisů. V soutěži bude použito pravidlo 2 startů (pravidlo SW
4.5). Vrchní rozhodčí rozhodne o použití pravidla startu přes hlavu.

Startují:

Žačky a žáci –11 letí
Žačky a žáci –10 letí
Žačky a žáci –9 letí a ml.

blíže viz Zvláštní ustanovení rozpisů bod 3.3.

Závodiště:

Krytý bazén 25 m, 6 drah, časoměrné zařízení mající statut ručního měření, nebo
přerušovanými ručními stopkami. (Použití poloautomatické časomíry je v souladu
s pravidly ČSPS.)

Odhlášky:

Pro sestavení konečné startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly (kluby)
povinny provést odhlášení závodníků do 48 hod. před zahájením závodů (viz společná
ustanovení rozpisů: 1.2.1.) po tomto termínu je vysílající oddíl (klub) povinen uhradit
startovné a další náklady spojené s účastí pozdě odhlášeného závodnice/závodníka.

Kontrola dokladů:

Vedoucí oddílů (klubů) předloží registrační průkazy všech závodníků nejpozději 60 min.
před zahájením závodů pořadateli.

Ceny:

Závodnice a závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží diplom či medaili.
Podmínkou ale je, aby ve vyhlašované kategorii byli nejméně 3 závodnice/závodníci.

Finanční podm. :

Krajský svaz hradí náklady na technické uspořádání soutěže (nájem bazénu, rozhodčí),
blíže viz Společná ustanovení rozpisů: 4.1.1. .

Startovné:

Oddíly (kluby) uhradí startovné ve výši 100,- Kč za přijatého závodníka. V této částce má
závodník hrazeny 3 starty za celý závod, každý další start je zpoplatněn částkou
30,- Kč / start.

Upozornění:

Dle ustanovení valné hromady oddílů, jsou přihlášené oddíly (kluby) povinny delegovat
na závody min. 2 rozhodčí. Více viz zvláštní ustanovení rozpisů: 3.3.

Příloha:

Omezení počtu startů se týká pouze závodů jednotlivců, štafety se nepočítají
věk

povolený počet startů
za půlden *

nejdelší trať

6 – 9 let

2 starty

400 m

10 – 14 let

3 starty

1.500 m

