Svaz potápěčů České republiky
Klub sportovních potápěčů ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou

pořádají

Mistrovství České republiky
a

2. kolo Českého poháru
vdistančním plavání s ploutvemi 2014
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Velké Dářko, Amfora klub
sobota 21. 6. 2014
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I. Všeobecná ustanovení
Přihlášky
Je nutno zaslat nejpozději do 18. 6. 2014 e-mailem na adresu cochtanklub@email.cz

Prezentace
Bude probíhat 21. 6. 2014 v době od 10:00 do 10:45 hod. v AMFORA klubu, Velké Dářko.
Vedoucí výpravy předloží tyto doklady závodníků:


Platný členský průkaz



Platnou registrační vložku pro DPP



Platné potvrzení o lékařské prohlídce

Informace, dotazy
Pavel Králíček, mobil: 777 142 787

Ubytování
Pořadatel nezajišťuje. Případní zájemci si zajistí sami v blízkém okolí.

Stravování
Pořadatel nezajištuje v rámci startovného.
V průběhu závodu bude možno zakoupit klobásy, grilovaná kuřata, pivo a limonádu a další
drobné pochutiny.

Cestovné
Náklady na cestovné závodníkům a vedoucím hradí vysílající klub.
Pořadatel uhradí náklady pouze delegovaným a pozvaným rozhodčím.

Startovné
Je stanoveno ve výši 200 Kč za každého závodníka.

Změny propozic
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v závažných případech. O případných změnách
budou vedoucí jednotlivých výprav včas informováni.

Pojištění
Účastníci seriálu Českého poháru DPP jsou pojištěni Smlouvou o úrazovém pojištění u
Pojišťovny VZP a.s., se kterou uzavřel smlouvu Český olympijský výbor, o.s. Pořadatel
(klub organizačně zajišťující soutěž) nepřijímá odpovědnost za úrazy ani jiné škody, které
by mohli vzniknout během tréninku nebo závodu.

II. Technická ustanovení
Uspořádání soutěže
Závodí se dle platných mezinárodních pravidel CMAS, Soutěžního řádu SPČR,
publikovaných usnesení SK SPČR a ustanovení těchto propozic.

Disciplíny
Kat. A - muži a ženy

(1996 a starší)

4000 m

Kat. B - junioři a juniorky

(1997 – 1998)

4000 m

Kat. C - mladší junioři a juniorky

(1999 – 2000)

2000 m

Kat. D - starší žáci a žákyně

(2001 – 2002)

1000 m

Kat. E – mladší žáci a žákyně

(2003 a mladší)

500 m

Kat. V - Veteráni

(1989 a starší)

1000 m

Místo konání
Velké Dářko, AMFORA klub

Protesty
Protesty se podávají písemně do 30-ti minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu.

Vyhodnocení soutěže
Vyhodnoceni budou první 3 závodníci a závodnice z každé kategorie. Vítězové obdrží titul
„Mistr ČR“ na diplomu a medaili. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží diplom a
medaili.

III. Časový program závodu
10:00 – 10:45

Prezentace závodníků

10:50

Porada vedoucích a porada rozhodčích

11:00

Slavnostní zahájení závodu

11.20

START kategorie E

12.00

START kategorie C, D a V

13.00

START kategorie B a A

14.45

Vyhlášení a vyhodnocení vítězů

15.00

START ŠTAFETY (viz níže)

od 16.00

Přátelské posezení „ČOCHTANSKÉ PRASE“ (viz níže)

V případě nízkého počtu startujících budou sloučeny starty žen, juniorek a mužů, juniorů a
starších a mladších žáků.
V případě zájmu, lze uskutečnit po proběhnutí výše uvedeného programu štafety družstev,
např. 4 x 500 m. Domluvit se na tom můžeme při poradě vedoucích a rozhodčích. Zájem a
nezájem o štafety uveďte do poznámky k řádné přihlášce.

IV. Přátelské posezení – ČOCHTANSKÉ PRASE – Velké Dářko 2014
U příležitostí konání závodu, ČOCHTANKLUB po skončení závodů zve všechny
zúčastněné na přátelské posezení u piva / coly, při kterém si opečeme i prase.

Cena pro účastníky posezení


dospělý

250 Kč



mládež do 18 let

180 Kč

Zajištěno


„dostihové“ prase a jiné drobné pochutiny



točené pivo a cola



možnost ubytování v areálu Amfory ve vlastních stanech či chatkách (omezeno
počtem) – nutno objednat

Počty zájemců o posezení zasílejte emailem na cochtanklub@email.cz nebo pomocí
SMS na číslo 777 142 787 (p. Králíček).

Schválil: předseda SK Josef Nekl

