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Moravskoslezská liga mládeže je soutěží klubových družstev Svazu potápěčů Moravy a Slezska 
v plavání s ploutvemi.   V roce 2014  se soutěží se ve třech bazénových kolech a jednom kole na 
otevřené vodě, jejichž bodový součet dává celkový  výsledek  Moravskoslezské ligy mládeže (MSLM) 
v daném roce. Vítězové Moravskoslezské ligy (první tři  kluby)  postupují do republikového finále, 
jehož se dále účastní první tři vítězné kluby  České ligy mládeže (ČLM v plavání s ploutvemi). 
 

 

I. Všeobecná ustanovení 
 

 
Pořadatel soutěže a technické provedení: 
 

Soutěž  2.kolo MSLM pořádá Svaz potápěčů Moravky a Slezska o.s.  
Technické provedení - Sportovní potápění „Laguna“ Nový Jičín o.s. 
  
Datum konání:   sobota 22.3.2014 
 
Místo konání:   krytý bazén Nový Jičín,  25x 15metrů, 6 drah, hloubka 1,2-1,6metrů, teplota vody 27ºC 
 
Přihlášky  a  informace: 
  
Soupisky přihlášek s uvedením příjmení,jména,ročníku,kategorie závodníka a s označením čísla  
disciplíny do patřičné kolonky (nepsat čas) do níž je závodník přihlašován zašlete nejpozději  
do úterý 18.března 2014  na e-mail:  alfa.casomira@gmail.com a kopii na lagunanj@quick.cz 
Časy pro nasazení závodníků budou převzaty z počítačové evidence výkonu za období od 1.1.2013. 
 

Informace : Josef Nekl nebo  Simona Klapcová KVS Laguna, Novosady 10, 741 01  Nový Jičín  
 tel.+fax:  556 707 674 nebo tel.: 556 715 009    
 
Prezence: 
 
V sobotu 22. března  :   od 8.45 do 9:15 hodin na krytém bazéně v Novém Jičíně a v kanceláři  
KVS Laguny.  
Vedoucí výprav předloží při prezenci  

-    upravenou soupisku (případné odhlášky) 
      -    platný členský průkaz Svazu potápěčů České republiky a platný registrační průkaz přítomných  
            závodníků klubu 

-    doklad o zdravotní způsobilosti závodníků, ne starší 12 měsíců 
-    současně bude uhrazeno startovné 
 

 

Pojištění: 
 
Účastníci závodu nejsou pořadatelem pojištěni. 
 
Ubytování a stravování: 
 
Pořadatel nezajišťuje. V průběhu soutěže bude v areálu otevřena restaurace . 
 
Startovné a cestovné : 
 
Startovné pro 2.kolo MSLM činí   2.000 Kč  za klub. 
 
 

Náklady na cestovné závodníků a vedoucí družstev hradí vysílající organizace – klub.   
Delegovaným rozhodčím hradí pořadatel cestovné dle platných předpisů. 

 
 



II. Technická ustanovení 
 
 
Uspořádání soutěže : 
 
Závodí se  podle platných pravidel CMAS, jejich doplňků, soutěžního řádu SPČR, hracího řádu MSLM 
2014 a těchto proposic.  Představování závodníků a příprava k soutěži (obouvání monoploutví, 
ploutví) proběhne dle pokynů hlavního rozhodčího a ředitele soutěže.   Plněny budou jen láhve 
s platným testem, max.plnící tlak 20MPa.  
 
Soutěžní podmínky, měření časů : 
 

Závod je pořádán jako 2.kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2014  v kategoriích E,D,C. 
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle časů z evidence. Závodníci, kteří  nemají v disciplíně 
zaregistrován žádný výkon budou nasazeni do prvních rozplaveb/tj.s nejhoršími časy/.  
Měření časů- ruční  elektronické stopky. 
 
 
 

Disciplíny a kategorie:  
 

E (2003 a ml.) :          15 RP/10m           200 PP    100 BF          smíšené 4x100 PP 
D (2002+2001) :       100 PP   100 RP   200 RP   200 BF          smíšené 4x50 PP  
C (2000+1999) :       100 PP    100 RP   400 PP   200 BF           smíšené 4x100 PP 
  
Protesty: 
 
Protesty musí být podány písemně nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků  hl.rozhodčímu.  
 

 
Hodnocení soutěže: 
 
Vyhlašování výsledků a jejich zveřejňování bude prováděno v průběhu soutěže.  
V každé disciplíně budou oceněni  první 3 závodníci diplomem. 
 
Bodování podle bodů CMAS  za pořadí: 1/50, 2/46, 3/42, 4/39 5/36 6/33 7/30 8/27 9/24 10/22 
11/20, 12/18, 13/16, 14/14, 15/12, 16/10, 17/8 ,18/7, 19/6, 20/5, 21/4, 22/3, 23/2, 24/1 
Bodování štafet je dvojnásobné.  
 
Maximální počet závodníků z jednoho klubu – v kategoriích E, D : vždy 4 hoši, 4 dívky,  
v kategorii C :3 hoši a 3 dívky. V každé disciplíně a kategorii bodují za klub vždy 3 nejlepší závodníci  
a 3 závodnice klubu. 
 
Štafety startují smíšené -  to znamená,že v každé štafetě musí být vždy zastoupeni hoši i dívky  
(2 + 2 nebo 3  +1) dané kategorie. Počet štafet klubu není omezen. Pořadí štafet se  vyhlašuje podle 
dosaženého výkonu, do bodování klubů se započítávají body pouze jedné štafety v každé kategorii. 
Ostaršení závodníků je povoleno, závodník startuje pouze v 1 štafetě. 
 
Ostaršení závodníků v individuálních disciplínách není povoleno .  
 
Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy při této soutěži dle vlastního uvážení. 
 
 

 
 
 



 
Časový  program  a  pořadí disciplín 

 
2.kola Moravskoslezské ligy mládeže 2014 

v plavání ploutvemi  
 

8.45   - 9.15   prezence závodníků na krytém bazénu  

9.00 – 9.50    rozplavání závodníků 

9.20            porada vedoucích družstev 

9.30                    porada rozhodčích   

9.55                 nástup a slavnostní zahájení soutěže  

10.00 – 16.00     závody 
 

                  1. – 2.   100 PP  C hoši,dívky 

 3. – 4. 100 PP  D hoši,dívky 

 5. – 6. 200 PP E hoši,dívky 

 7. – 8. 100 RP   C hoši,dívky 

                        9. – 10.          100 RP D hoši,dívky 

 11. -12. 15 RP/10m E hoši,dívky 

 13. -14. 400 PP C hoši,dívky    

       15. -16. 200 RP D hoši,dívky    

       17. -18. 100 BF E hoši,dívky        

                      19. – 20.         200 BF   C  hoši,dívky        

                      21. – 22.             200 BF D hoši,dívky        

              23.     4x100 PP E  smíšené 

              24.     4x100 PP  C  smíšené 

              25.     4x50 PP  D  smíšené  
 

Vyhlášení výsledků bude prováděno v průběhu soutěže. 
 
Do vestibulu sportovní haly a restaurace  není povolen  vstup bez přezůvek (naboso)  a bez řádného 
oblečení.   Laguna děkuje všem účastníků  za dodržení tohoto nařízení. 
    

Josef  Nekl, ředitel závodu 
 
 

V Novém Jičíně  6.2.2014      
Odsouhlaseno předsedou komise PP  Josefem Neklem 
 

 
 


