TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KRNOV, plavecký oddíl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX. ročník CENY KRNOVSKA v plavání
CENA KRNOVSKA Superfinále ČP v dálkovém plavání 2018
ROZPIS SOUTĚŽE

2. - 3. 11. 2018

Krytý bazén
Městských lázní Krnov

Technické uspořádání:

T J K R N O V , plavecký oddíl

Místo konání:

KRNOV, krytý bazén Městských lázní, 25 m , 6 drah

Datum:

sobota 3. 11. 2018 - rozplavání
závody

v 8.30 hod.
a 14.30 hod.
9.15 hod.
a 15.00 hod.

Přihlášky:

On-line systém na stránkách ČSPS do 27. 10. 2018

Hospodářské podmínky:

Závodníci startují na náklady vysílající organizace. Při prezentaci
uhradí vedoucí za své závodníky startovné 50 Kč za každý přijatý
start.

Ubytování a stravování:

Pořadatel nezajišťuje. V místě je dostatek stravovacích možností.
Bufet na bazénu teplá jídla nepodává.

Informace:

Ing. Štěpán Daňhel, Tyršova 5, 794 01 Krnov. tel. 552 302112
606 427 943
Libor Smolka, Karbenská 26, 794 01 Krnov, tel. 777279825

Technická ustanovení:

Závodí se podle Pravidel plavání a dálkového plavání a ustanovení
tohoto rozpisu. V závodě bude použito pravidlo jednoho startu
SW 4.4. Soutěž je závodem jednotlivců. Plave se přímo na čas
s výjimkou hlavní discipliny 100m znak, ve které se po dopoledních
rozplavbách odpoledne uskuteční finále.

Startují:

Závodníci a závodnice, kteří se přihlášenými výkony kvalifikují do
vypsaného počtu rozplaveb. Kategorie A roč. 2008 - 2006
B roč. 2005 - 2004
C roč. 2003
a starší
Omezení počtu startů podle odstavce 2.7 Soutěžního řádu plavání

Námitky:

Podávají se do 30 minut po výskytu, nebo oznámení události písemně
vrchnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč. Vklad v případě zamítnutí
námitky připadá pořadateli.

Odhláška z finále:

Odhlášení závodníka z účasti ve finále discipliny 100m znak je
nutno provést písemně u vrchního rozhodčího do 30 minut po
vyhlášení sestavy finalistů. Za odhlášené závodníky postupují do
finále další plavci v pořadí. Poplatek za odhlášku činí 200,-Kč.

Oznámení:

Oddíly budou o přijetí přihlášek informovány do 30. 10. 2018.

Pořadí a čísla disciplin:
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Odpolední program - rozplavání ve 14.30 hod., závody v 15.00 hod.
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Pořadatel si vyhrazuje omezení počtu startujících v průměru na 3 rozplavby v každé disciplině a
kategorii tak, aby časový průběh závodu byl přijatelný a počtem závodníků nebyla překročena
kapacita bazénu.
Hodnocení a ceny:
Závodníci na 1. až 3. místě v každé disciplině a kategorii obdrží diplom a
upomínkovou cenu.
Závodníci na 1. až 3. místě v hlavní disciplině 100 m znak obdrží diplom
a hodnotnou věcnou cenu.

CENA KRNOVSKA V DÁLKOVÉM PLAVÁ NÍ
Název závodu:

XXXX. ročník Ceny Krnovska

Technické uspořádání:

Tělovýchovná jednota K R N O V , plavecký oddíl

Datum:

2. 11. 2018
3. 11. 2018

- od 16.30 hod. START 1.rozplavby na 5 km
od 18.30 hod. START 2.rozplavby na 5 km
- od 12.30 hod. START 3.rozplavba na 5 km
ve 14.30 vyhlášení výsledků

Místo konání:

K R N O V , krytý bazén Městských lázní, 25 m, 6 drah.

Informace:

Ing. Ivan Smolka

mobil 602 794 807
email: ivan.smolka@email.cz

Libor Smolka

mobil 777 279 825
email: libor.smolka@seznam.cz

Aktuální informace budou uveřejněny na www.plavani.info
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická ustanovení :
Discipliny:

dorost, ženy, muži, masters 5 km

Startovné:

50 Kč na osobu

Kontrola dokladů:

Bude provedena na bazéně v Krnově v pátek 2. 11. a v sobotu
3. 11. vždy 90 min před startem rozplavby.

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Počet startujících:

v případě potřeby pořadatel omezí počet startujících tak, aby
plavali maximálně 3 plavci v jedné dráze.

Závěrečné ustanovení:

pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to
vyžádá aktuální situace. Včas bude přihlášené oddíly o přesném
programu závodu informovat. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní
a technickou způsobilost svých plavců.

V Krnově 7. srpna 2018
Zpracoval: Libor Smolka

Marek Rybář, v. r.
předseda plaveckého oddílu

