Vás zve na závody

Memoriál Luboše
Kracíka
(4. ročník)

Litoměřice, krytý bazén 25m, 6 drah
Poloautomatická časomíra PaC2K

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Plavecký klub Litoměřice

Termín a místo:

28. září 2019, Litoměřice, krytý bazén 25m, 6 drah

Přihlášky:

do soboty

Měření časů:

poloautomatická časomíra PaC2K

Informace:

telefon: 603 201 938, 732966008, e-mail: pklit@pklit.cz

21.9.2019 pouze online systém

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a
ustanovení tohoto rozpisu

Startují:

přijatí závodníci. Seznam přijatých závodníků

nerozesíláme. Bude zveřejněn na naší
internetové adrese www.pklit.cz
Kategorie:

mladší žactvo 2007 a mladší,
starší žactvo 2005+2006
dorost a dospělí 2004 a starší

Systém soutěže:

disciplíny č. 1+2 se plavou na rozplavby a finále (prvních
šest z každé kategorie), ostatní disciplíny se plavou
v rozplavbách přímo na čas, všichni společně, rozdělení
podle kategorií bude provedeno ve výsledcích. V soutěži
bude použito pravidlo prvního startu.

Způsob kvalifikace:

nejlepší dosažený čas na závodech uvedených
v termínové listině ČSPS v roce 2019 do termínu podání
přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout své
závodníky.

Prezentace:

28. září 2018 od 7,40 do 8,30 hodin u plaveckého bazénu.
Závodníci, kteří se do této doby neprezentují, budou ze
závodů vyřazeni. Za zdravotní stav závodníků odpovídá
vedoucí družstva

Startovné:

60,- Kč za každý přijatý start.

Ceny:

první tři závodníci a závodnice v každé disciplíně a
kategorii obdrží medaili a diplom. První tři ve finálových
závodech: žactvo – na prvních třech místech obdrží
poháry, první tři muži a ženy finanční odměnu ve výši

• 800,-Kč
• 600,-Kč
• 400,-Kč
Za překonání rekordu závodu na 200m VZ:
mladší žactvo
starší žactvo
dorost a dospělí

500,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč

Rozpis závodů:
Sobota 28. září 2019 zahájení závodů v 9,00 hodin, rozplavání 8.00-8.50 hodin
1. 200m VZ žačky + ženy ROZPLAVBY

2. 200m VZ žáci + muži ROZPLAVBY

3. 100m motýl žačky + ženy

4. 100m motýl žáci + muži

5. 200m prsa žačky + ženy

6. 200m prsa žáci + muži

7. 100m znak žačky + ženy

8. 100m znak žáci + muži

Sobota 28. září zahájení závodů 90minut po skončení dopoledního programu

9. 200m VZ mladší žačky FINÁLE

10. 200m VZ mladší žáci FINÁLE

11. 200m VZ starší žačky FINÁLE

12. 200m VZ starší žáci FINÁLE

13. 200m VZ ženy FINÁLE

14. 200m VZ muži FINÁLE

15. 200m znak žačky + ženy

16. 200m znak žáci + muži

17. 100m prsa žačky + ženy

18. 100m prsa žáci + muži

19. 200m polohový závod žačky + ženy

20. 200m polohový závod žáci + muži

21. 100m volný způsob žačky + ženy

22. 100m volný způsob žáci + muži

REKORDY MEMORIÁLU LUBOŠE
KRACÍKA NA 200m VZ

Muži:

Jakub Štemberk

SlCho

1:52,3

1.10.2018

Ženy:

Baumrtová Simona 91

SlCho

1:59,9

6.10.2012

Starší žáci:

Ludvík Tomáš 99

LoBe

1:59,4

6.10.2012

Starší žačky:

Nováková Anna 91

KLSTe

2:09,6

1.10.2005

Mladší žáci:

Ouředník Pavel 01

MPKÚ

2:11,8

5.10.2014

KLSTe

2:18,8

4.10.2014

Mladší žačky: Secká Adéla 02

