Klub plaveckých sportů Vyškov
pořádá tradiční závody

VYŠKOVSKÝ VÁNOČNÍ KAPR 2019
Termín

: sobota 14. 12. 2019

Místo
Kategorie

: Plavecký areál Vyškov
A) Ročníky 2004-2005

B) 2006-2007
Přihlášky

C) 2008 - 2009
D) 2010 - 2011

: Pouze on-line systémem ČSPS a to do 07. 12. 2019. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo
jiným způsobem nebudou přijaty. Odhlášky budeme přijímat do 13.12.2019. Startovné je dle
přijatých startů po odhláškách ke dni 13.12.2019 23:59 hod.

!!! PŘIHLÁŠKY TRENÉRŮ AŽ NA MÍSTĚ!!!
Startují

Doplňující
informace

: V soutěžích žactva je nutné dodržet max. počet startů. Štafety se nezapočítávají do počtu
startů jednotlivců. 10 – 14 let 3 starty, mladší dva starty. Při překročení počtu startů v
přihlášce se škrtá poslední start, případně starty.
: v závodě bude uplatněno pravidlo jednoho startu pro všechny věkové kategorie, kapacita
bazénu má limit 190 plavců. Počítejte tedy, že určitě bude provedeno dvojí losování.
Rozplavání bude rozděleno na dívky a kluky, začínají dívky.

Pořádající oddíl si vyhrazuje přednostně přijmout plavce vlastního oddílu
Organizační
Pokyny

: na závod přivezte minimum rodičů, organizační pokyny pošlu zvlášť

Informace

: Marek Fialka, kpsvy@centrum.cz , tel. 608728512

Startovné

: 50,- Kč za každý přijatý start včetně štafet

Prezentace

: v sobotu 14. 12. 2019 od 8:00 do 8:30 hod. v prostorech „mokrého“ občerstvení

Rozplavání

: 8:00 – 8:50 hod. zahájení závodů v 9:00 hod.

Hodnocení

: Tato soutěž je soutěží družstev – v každé disciplíně (sloučené kategorie) budou bodována
jednotlivá umístění následujícím způsobem - 12b., 10b., 8b., až desátý v pořadí 1b. Kluby
mohou postavit maximálně 3 štafety, bodována bude vždy pouze jedna, ta nerychlejší. První
tři v jednotlivých disciplínách a kategoriích obdrží sladkou odměnu a diplom. Nejlepší družstvo
získává putovní cenu – Vyškovský vánoční kapr.
!!! Trenéři, přibalte sebou plavky, budete je potřebovat!!!

Jelikož je již skoro konec roku, rozhodli jsme se jej také patřičně zakončit speciální disciplínou pro trenéry.

Rozpis disciplín :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100m znak žačky - A, B
100m znak žáci – A, B
50m znak žačky – C, D
50m znak žáci – C, D
100m motýl žačky – A, B
100m motýl žáci – A, B
50m motýl žačky – C, D
50m motýl žáci – C, D
100m prsa žačky – A,B
100m prsa žáci – A, B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

50m prsa žačky – C, D
50m prsa žáci – C, D
100m volný způsob žačky – A, B
100m volný způsob žáci – A, B
50m volný způsob žačky – C, D
50m volný způsob žáci – C, D
4x 50m polohový štafeta žačky – bez rozdílu
4x 50 m polohová štafeta žáci bez rozdílu
50 m jakkoliv - !!! Speciální disciplína pro
trenéry!!!!

Na závěr nejlepší dva závodníci (chlapec a dívka) z prvních čtyř družstev loví živého kapra z bazénu.
Těšíme se na Vaši účast.

