SOUTĚŽNÍ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
a

Plavecký klub SPORT Česká Lípa, z.s.
pořádají

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2019
1.kolo
Všeobecná ustanovení:
Datum:

sobota 26. ledna 2019

Místo:

Sportareál Česká Lípa, Barvířská 2690 (u Kauflandu)

Závodiště:

krytý bazén, 25 m, 6 drah oddělených plováky, hloubka 1,2 – 1,8 m, obrátkové stěny hladké

Prezentace: sobota 7,30 – 8,30 v prostorách recepce bazénu
Přihlášky:

pouze on-line systémem družstva „A“ na stránkách ČSPS, „B“
družstva zasílejte emailem v .txt formátu nejpozději do 18.01.2019

Kvalifikace: nejlepší dosažený čas na oficiálních závodech v roce 2018
Startují:

startuji samostatná družstva mužů a žen. V každé disciplíně mohou za každé družstvo
startovat max. dva závodníci, nejméně však jeden. Za každé družstvo musí startovat jedna
štafeta. Počet závodníků v družstvu není omezen, všichni však musí mít platný průkaz ČSPS
vč.platné prohlídky. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí družstva.

Omezení:

Každý klub smí přihlásit libovolný počet družstev, podmínkou pro přihlášení dalšího družstva
je kompletní obsazení všech disciplín v plném rosahu (tedy dvěma závodníky) družstva „A“!
Závodníci mohou startovat maximálně ve 4 disciplínách jednotlivců a obou štafetách.

Technická ustanovení: závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.
V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu. Plave se přímo na čas dle
přihlášených časů.
Hodnocení: bodují se jednotlivé výkony dle platných bodovacích tabulek ČSPS. Pořadí družstev je dáno
součtem dosažených bodů všech závodníků družstva.
Finanční podmínky:
Rozhodčí:

náklady na uspořádání budou rozděleny dle počtu přihlášených družstev a je
stanovena na 600,- Kč za přihlášené družstvo, které uhradí přihlášený klub

V souladu s STD 2018 SKLK má každý zúčastněný klub povinnost nahlásit do termínu
přihlášek na emailovou adresu leona.slavickova@email.cz min. jednoho vlastního
rozhodčího. S předstihem bude potvrzeno, zda služby vámi delegovaného rozhodčího budou
při soutěži využity.

Upozornění: Vedoucí plaveckých klubů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na bazéně a
v prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků na start.
Stravování: pořadatel nezajišťuje, možnost stravování v restauracích nedaleko Sportareálu
Ostatní:

Čipy od skříněk budou vydány vedoucím družstev na recepci. Vstup na bazén pouze
v plavkách nebo sportovních úborech.

Informace:

Leona Slavíčková, tel.: 774 511 240, email: leona.slavickova@email.cz

Časový pořad a rozpis závodů:
Sobota 26.01.2019
Dopoledne
rozplavání od 8,00 hodin do 8,50 hodin
zahájení závodů v 9,00 hodin
1.

200 m prsa

ženy

2.

200 m prsa

muži.

3.

100 m volný způsob

ženy

4.

100 m volný způsob

muži

5.

200 m motýlek

ženy

6.

200 m motýlek

muži

7.

100 m znak

ženy

8.

100 m znak

muži

9.

400 m polohový závod

ženy

10.

400 m polohový závod

muži

ženy

12.

1500 m volný způsob

muži

13. 4x100 m polohová štafeta ženy

14.

4x100 m polohová štafeta muži

11. 400 m volný způsob

Odpoledne
(zahájení odpoledního programu bude hodinu a půl po skončení dopoledního programu)
rozplavání ca do 14,20 hodin
zahájení závodů ca ve 14,30 hodin
15. 200 m volný způsob

ženy

16.

200 m volný způsob

muži

17. 100 m prsa

ženy

18.

100 m prsa

muži

19. 200 m znak

ženy

20.

200 m znak

muži

21. 50 m volný způsob

ženy

22.

50 m volný způsob

muži

23. 100 m motýlek

ženy

24.

100 m motýlek

muži

25. 200 m polohový závod

ženy

26.

200 m polohový závod

muži

27. 800 m volný způsob

ženy

28.

400 m volný způsob

muži

29. 4x100 m volný způsob

ženy

30.

4x100 m volný způsob

muži

