Klub plaveckých sportů Vyškov
pořádá
plavecké závody
Velká cena města Vyškova
20.04.2019

Termín:

sobota 20.04.2019

Místo:

Plavecký areál Vyškov

Věkové kategorie:
A) 12-14-ti letí
B) 15-18-ti letí

žáci
dorostenci

ročníky 2005-2007
ročníky 2001-2004

Přihlášky: Přihlášky budou přijímány pouze přes on-line systém svazu do
13.4.2019. Odhlášky budou přijímány také pouze přes IS-ČSPS. Startovné se
vypočítá dle přijatých startů po odhláškách ke dni 20.04.2019 15:00 hod.
Sestavení start. listiny:

Definitivní startovní listina bude sestavena v pátek
20.4.2019 po zpracování odhlášek

Informace: Marek FIALKA, mfialka@infos.cz, 608728512
Startovné:

50,- Kč za každý přijatý start

Prezentace: sobota 20.04.2019 od 08:00 do 8:30 hod vedle „mokrého“ občerstvení
Rozplavání: rozplavání budou vždy začínat kluci 8:25 a následně po nich holky
8:25 8:50
zahájení závodů v 9:00 hod.
odpoledne předpokládáme zahájení závodů v 14:30-15:00 hod., dle
ukončení dopoledního programu
Dopoledne:
1. 100 VZ Muži
2. 100 VZ Ženy
3. 200 P Muži
4. 200 P Ženy
5. 50 M Muži
6. 50 M Ženy
7. 100 Z Muži
8. 100 Z Ženy
9. 400 VZ Muži
10. 400 VZ Ženy

-
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Hlavní cenou je 400M VZ.
První 3 závodníci v každé kategorii obdrží finanční odměnu.
Vyplácení finančních cen je podmíněna účastí odpoledního programu,
omlouvá jen zdravotní indispozice

U ostatních disciplín budou první 3 závodníci ohodnoceni diplomem.
1.místo 500,- Kč
2. místo 300,- Kč
3. místo 200,- Kč

Kategorie A)

B) 1.místo
2.místo
3.místo

700,- Kč
500,- Kč
300,- Kč

Časový harmonogram:
-

dopolední program: 8,00 – 8,50 hod. bude rozplavání, které začnou muži
a následně ženy, zahájení závodů v 9.00 hod.
odpolední program: začátek bude upřesněn dle ukončení dopoledního
programu, předpokládaný začátek rozplavání je ve 14:15 hodin 15:00
první disciplína odpoledního programu (v případě rychlého průběhu
dopoledního programu může dojít k posunu rozplavání odpoledního
programu a i naopak). Rozplavání začnou opět muži a po nich budou mít
prostor ženy

Další pravidla
-

závodí se dle pravidel plavání, soutěžního řádu ČSPS
pravidlo jednoho startu
v případě velkého zájmu se bude startovat přes hlavu
pořádající oddíl se vyhrazuje právo zařadit vlastní závodníky bez ohledu na
výkonnost

Další oragnizační pokyny: Skříňky v šatnách jsou na elektronické čipy. Je důležité,
aby v plavci byli vždy po dvou lidech na každou skříňku. Pro oddíl s největším počtem
závodníků můžeme poskytnout šatnu pro dvacet plavců, samozřejmě zvlášť kluci a zvlášť
holky.
Každý oddíl zašle kromě počtu přijatých závodníků i počet trenérů pohybujících se na
bazéně a to na mail mfialka@infos.cz nebo kpsvy@centrum.cz. Tyto počty potřebujeme
vědět v pátek do 13:00 hodin. V případě, že tak neučiníte, tak určíme počty trenérů
následovně. Na každých deset plavců bude jeden trenér. Na základě tohoto počtu požádá
KPSVY pronajímatele bazénu, aby na každý oddíl nachystal příslušný počet čipů. Tyto si
vyzvedne trenér na pokladně u vchodu oproti podpisu. Po skončení závodů opět trenér
daného oddílu odevzdá všechny čipy, které obdržel ráno na pokladně. Čipy prosím
odevzdávat naráz, ne jednotlivě. Za chybějící čip se bude účtovat 200,- Kč. Případnou
částku bude pořádající oddíl KPSVY fakturovat oddílu, který čip ztratí nebo neodevzdá.
Dejte si na to tedy, prosím, pozor
Obědy:
Obědy
si
každý
oddíl
objednává
sám
u
vedení
restaurace
na email: restaurace7nebe@email.cz nebo tel.: 773641166. Jídelníček připnu
v dostatečném předstihu na stránky ČSPS jako info k závodům.

Těšíme se na Vaši účast.
Za KPSVy Marek Fialka

