Přebor OLK nejmladšího žactva - 9ti letí a ml. (2010 a ml.)
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
Jarní přebor
11.5. 2019
Podzimní přebor
16.11.2019

Prostějov, bazén 25m / 6 drah
Prostějov, bazén 25m / 6 drah

TERMÍN PŘIHLÁŠEK
On-line ČSPS:
Jarní přebor
Podzimní přebor

do středy 1.5.2019
do středy 6.11.2019

Řízení soutěže:
Soutěže řídí Soutěžní komise plavání (SKP)
Předpis:
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu a dalších obecně
závazných pravidel ČSPS.
Soutěž je vypsaná pouze pro kluby OLK. Soutěže se mohou zúčastnit také neregistrovaní plavci
zúčastněných oddílů pod hlavičkou NEREG.
Přihlášky:
Oddíly podávají přihlášku výhradně systémem IS ČSPS. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným
způsobem nebudou přijaty. Výjimkou jsou neregistrovaní plavci.
Další ustanovení:
Přihláška po termínu přihlášek se nemusí přijmout. Při chybě v přihlášce rozhoduje o zařazení do
soutěže zpracovatel přihlášek. V případě nejasností rozhodne na místě jury (STK, VR, zpracovatel
přihlášek) za účasti zástupce oddílu, kterého se stížnost týká.
Štafety se předem nepřihlašují.
Lékařské prohlídky:
Za zdravotní stav závodníka zodpovídá vedoucí družstva / trenér. Startovat smí pouze závodník s

platnou lékařskou prohlídkou.
Startovné:
Startovné se vybírá ve výši: 30,- Kč / 1 přihlášený start (dle tabulky: rekapitulace počtu přihlášených
závodníků a startů)
KS ČSPS OLK - účet: 2501229523 / 2010
VS: ID klubu
Omezení startů:
Přihlášení závodníci. V soutěžích žactva je nutné dodržet max. počet startů. Štafety se nezapočítávají
do počtu startů jednotlivců.
2 starty za půlden
Při překročení počtu startů v přihlášce se škrtá poslední start, případně starty.
Odhláška:
provádí se nejpozději 12 hodin před začátkem soutěže výhradně v systému IS ČSPS. Po tomto rtermínu
na e-mail lukas.kousal@czechswimming.cz.
Potvrzení účasti:
Oddíly jsou povinny potvrdit účast v pátek 10.5.2019 / 15.11.2019 do 20:00 hod. na tel. číslo 724224292.
Prezentace:
Prezentace se uskuteční od 7:30 hod ve vestibulu bazénu.
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Informace:
KOUSAL Lukáš
mobil 724224292, e-mail : lukas.kousal@czechswimming.cz
Ceny:
Závodníci na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom.

11.5.2019 - PROSTĚJOV / 16.11.2019 - PROSTĚJOV
2.půlden
rozplavání 13:30 – 14:00 hod.
zahájení 14:00 hod.

1.půlden
rozplavání 8:00 – 8:50 hod.
zahájení 9:00 hod.
1.

50m prsa žáci

10-12

10.

50m motýlek žáci

10-12

2.

50m prsa žačky

10-12

11.

50m motýlek žačky

10-12

3.

100m znak žáci

10-12

12.

100m volný způsob žáci

10-12

4.

100m znak žačky

10-12

13.

100m volný způsob žačky

10-12

5.

50m volný způsob žáci

10-12

14.

50m znak žáci

10-12

6.

50m volný způsob žačky

10-12

15.

50m znak žačky

10-12

7.

100m polohový závod žáci

10-12

16.

100m prsa žáci

10-12

8.

100m polohový závod žačky

10-12

14.

100m prsa žačky

10-12

9.

4x 50m polohová štafeta MIX

10-11

16.

4x50m volný způsob MIX

10-11
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