pořádá

PODZIMNÍ KRAJSKÝ
PŘEBOR
11-ti letého, 10-ti letého a ml. žactva pro
Ústecký kraj
Všeobecná ustanovení:
Datum : sobota 16.11.2019
Místo: plavecký bazén Litoměřice délka 25m, hloubka 1,2 – 1,6 m, 6 drah, obrátkové stěny – hladké
Prezence: sobota 8.00 - 8.30h na bazéně
Měření časů: poloautomatická časomíra PaC2K
Přihlášky: on-line systém ČSPS do 12.11.2019
kontakt pro přihlášky: pklit@pklit.cz

Kvalifikace: Nejlepší dosažený čas na oficiálních závodech termínové listiny ČSPS od 1.9. 2018. V
disciplínách 200 P, 200 Z, 400 VZ a 800 VZ budou akceptovány časy neuvedené ve statistice ČSPS.
Startují: Přijatí závodníci, jejichž vedoucí předloží platný průkaz ČSPS. V kategorii 9-letých a ml.
bude přijato max. 12 závodníků do disciplíny. Další omezení mohou být provedena s ohledem na
počet přihlášených.
Omezení startů: Závodníci 2010 a ml. mohou startovat maximálně ve 2 disciplínách jednotlivců a
štafetě v jednom půldni. Ostatní závodníci mohou startovat maximálně ve 3 disciplínách jednotlivců a
štafetě v jednom půldni. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí družstva.

Podmínka účasti v soutěži: Před rozplaváním předloží vedoucí plaveckých oddílů pracovníku STK ke
kontrole: “Omluvný list“ se všemi omluvenými závodníky pro příslušnou soutěž. Závodníkům a
závodnicím, jejichž doklady nebudou předloženy ke kontrole nebo u kterých budou zjištěny závady,
nebude povolen start v soutěži. Kategorie: Žáci a žačky ročníky 2008, 2009, 2010 a mladší
Startovné: 20,-Kč/start
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii a disciplíně obdrží diplom a medaili.
Odhlášky: Nejpozději do čtvrtka 14.11.2019 do 17.00 hodin na e-mail: pklit@pklit.cz,
stepansetek@seznam.cz.

Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejpozději do začátku druhého
půldne prvního půldne soutěže, aby mohly být zapracovány změny do startovní listiny. Za pozdě
předané omluvy a neomluvené závodníky budou plaveckým oddílům (klubům) uděleny pokuty v
souladu se Soutěžním řádem plavání, tj. 50,- Kč za každý přihlášený start. Dohlášky na místě nejsou
možné.

Technická ustanovení: Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.
V soutěži bude použito pravidlo 1. startu. Disciplíny 400, 800mVZ se poplavou po dvou na dráze.

Námitky: Podávají zástupci plaveckých oddílů (klubů) písemně do 15 minut po skončení závodu
vrchnímu rozhodčímu s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch OSKPSČ.

Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech a čisté obuvi. Snažte se prosím udržet
pořádek!

Vedoucí plaveckých oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v prostoru
šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a k
vyhlašování vítězů.

Závodník, který se nedostaví ke startu v jedné disciplíně, nesmí startovat v žádné další disciplíně v
téže soutěži (viz Soutěžní řád plavání čl. 10.4.3). V souladu s ustanovením Soutěžního řádu plavání,
článek 10 odst. 10.6 a 10.9 a sazebníku pokut je stanovena pokuta za nenastoupení ke startu ve výši
200,- Kč za jeden start.

Rozhodčí: V souladu s STD2016 OSKPSČ má každý zúčastněný klub/oddíl povinnost nahlásit do
termínu přihlášek na emailovou adresu: stepansetek@seznam.cz

Časový rozvrh a rozpis disciplín
Sobota 16. 11. 2019
rozplavání 8.00 – 8.50 hodin
oficiální zahájení závodů v 9.00 hodin
1. 100m Z žačky 2. 100m Z žáci
3. 200m P žačky 2008 4. 200m P žáci 2008
5. 50m P žačky 2009 a ml. 6. 50m P žáci 2009 a ml.
7. 50m VZ žačky 8. 50m VZ žáci
9. 100m M žačky 10. 100m M žáci
11. 100m PZ žačky 12. 100m PZ žáci

13. 200m VZ žačky 14. 400m VZ žáci 2008-09
15. 4x50m PZ MIX
16. 800m VZ žačky 2008

Zahájení odpoledních části závodů 90 minut po
skončení dopolední části.

17. 100m VZ žáci 18. 100m VZ žačky
19. 100m P žáci 20. 100m P žačky
21. 200m Z žáci 2008 22. 200m Z žačky 2008
23. 50m Z žáci 2009 a ml. 24. 50m Z žačky 2009 a ml.
25. 50m M žáci 26. 50m M žačky
27. 200m PZ žáci 28. 200m PZ žačky
29. 200m VZ žáci 30. 400m VZ žačky 2008-09
31. 4x50m VZ MIX
32. 800m VZ žáci 2008

