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Místo konání: Městské lázně Zlín 
Datum konání:  1. - 2. listopadu 2014 

 

Závody jsou konány za podpory 
Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína 



 

Technická ustanovení: 

Bazén: 
krytý bazén 50 x 20,5 m, 8 drah 
min. hloubka 1,40 m 
max. hloubka 1,60 m 

Plnění lahví: 
Možnost plnění láhví s platným testem od 14,30 hod do 20,00 v sobotu a od 8,00 - 11,00 v neděli. 
Maximální plnící tlak 20 MPa. 

Časomíra: 
Dotykové desky Omega. 
Pravidla a výstroj: 
Mezinárodní pravidla CMAS jsou platná pro závod NEMO Trophy 2014. Výjimku tvoří ustanovení o  
vyznačení plavecké dráhy (bod 4.8.  CMAS Rules platných pro rok 2014) u disciplín 50AP, 100 RP, 
200RP a 800 RP, kdy tyto disciplíny se plavou bez vyznačení plaveckých drah na hladině bazénu. Toto 
ustanovení si vyhrazuje pořadatel pro zatraktivnění těchto disciplín pro diváky a na případné námitky 
proti tomuto ustanovení se nebudou brát ohledy ( uznání či neuznání případných rekordů je v kompetenci 
sportovních komisí jednotlivých národních federací).  
Výstroj závodníků nesmí odporovat pravidlům CMAS pro uvedený druh závodů. V opačném případě 
budou diskvalifikováni. 
 

Organizační ustanovení: 

1. Účast 
Účast je podmíněna zasláním řádné přihlášky se všemi náležitostmi do 27.10. 2014 
na e-mail  kubrt@nemozlin.cz 
Přihláška musí obsahovat e-mailový kontakt pro zpětné  potvrzení přihlášky, které pořadatel provede 
nejpozději do 30.10.2014.  Případné dotazy týkající se závodů:  
tel. 602109799  M. Knápek  nebo 602779382 ing. Chalupa 

Pořadatel si vyhrazuje právo při velkém počtu přihlášek zamítnout možnost startu. O tomto bude 
rozhodovat včasnost zaslání přihlášky. 

  
2. Závodní kategorie a disciplíny 
Závod  je vypsán jako otevřený bez dělení na věkové kategorie. 
Disciplíny: 
50, 100, 200, 400, 800 a 1500 PP  
50, 100, 200, 400 a 800 RP 
50 , 100, 200 Bi-Fi 
 
3.  Startovné 
Startovné činí 300 Kč za klub + 100 Kč za každý přihlášený start závodníka ročník narození 2001 a 
starší. Pro ročník 2002 a mladší startovné činí 300 Kč za každý přihlášený start.  
Každý zúčastněný klub může dodat 1 - 2 rozhodčí. Nabídku rozhodčích nutno zaslat společně s přihláškou. 
Za každého dodaného rozhodčího se klubu odečítá 500 Kč ze startovného. 

4.  Prezentace 
Bude provedena v sobotu 1.11.2014 v prostoru v kanceláře 25 m bazénu ve Zlíně, v čase 14:00 do 
15:10 hod. 
Porada vedoucích proběhne od 15,15 hodin.                       
Porada rozhodčích tamtéž od 15,40 hodin.



 
 
 
5. Tituly a ceny 
 
Soutěž týmů. 
Nejlepší tým vyhrává NEMO Trophy - pohár věnovaný klubem TZP NEMO Zlín. 
Hodnocení NEMO Trophy : 
Bodový součet nejlepších výkonů dle CMAS tabulky tří nejlepších členů klubu ( pouze 1 nejlepší 
disciplína od jednoho člena klubu). 
 
Individuální soutěže. 
Vítězové jednotlivých disciplín získávají upomínkové předměty.. 
Tři nejlepší individuální výkony ze všech disciplín dle bodové tabulky CMAS budou odměněny 
finanční prémií ve výši 150, 100 a 50 EUR.Nejlepší juniorský výkon bude odměněn prémií 50 EUR. 
Vyhlašování bude prováděno tak, aby to vhodně doplňovalo atmosféru závodů. 
 
Závod o cenu sponzora – 200m RP 
Vítěz disciplíny v kategorii žen a mužů obdrží finanční odměnu ve výši 100 €. 
Každý závodník, který dosáhne výkonu lepšího než je platný světový rekord na trati 200m PP, 
 tj. 1:26,74s u žen 
a 1:20,37s u mužů  
získává prémii 100 €.  

6. Pojištění 
Účastníci závodů nejsou pojištěni pořadatelem, případné pojistné události si hradí ze svých pojistek. 
Na členy SPČR se vztahuje rámcová pojistka o úrazovém pojištění při sportovních akcích uzavřená 
mezi VZP a Českým olympijským výborem o.s. 

7. Ubytování a strava 
Pořadatel nabízí možnost ubytování a stravy v objektu internátu SIŠ Zlín ( stejně jako loni). Cena za 
ubytování, večeři a snídani činí 400 Kč/osoba. O možnosti využití této nabídky rozhoduje včasnost zaslání 
přihlášky.  

Stravu (kromě osob ubytovaných na SIŠ a rozhodčích) pořadatel nezajišťuje. Po celou dobu závodů bude 
ve vestibulu lázní otevřen bufet pro veřejnost. 
 

8. Cestovné a úhrady náklaů 
Vše na náklady zúčastněných.



 

Časový rozvrh závodu. 

Sobota odpoledne : 
Prezentace od 14,00 do 15,15 hod. 
Porada vedoucích od 15,15 do 15,40 hod 
Porada rozhodčích od 15,40 - do 15,55 hod. 
Rozplavání od 15,10 - 16,00 hod 
Slavnostní zahájení závodů a start závodů je stanoven na 16,05 hod. 

Sobota odpoledne : 
Pořadí disciplín:   

                   50 PP – vložený závod dětí NEMO 
50RP Ž,M 
800 RP            Ž, M 
400 PP          Ž,M 
100 Bi-Fi       Ž,M 
100 PP           Ž,M  
1500 PP         Ž,M  
 
Závod o cenu sponzora – 200 RP Ž,M  
 
Předpokládané ukončení večerního programu v 20,45 hod..  
Večeře na SIŠ od 20,30 - 21,45 hod. 

Neděle ráno: 
Snídaně na SIŠ od 7,00 - 8,00 
Rozplavání od 8,00 - 8,55  
Start závodů 9,00 
 
Pořadí disciplín: 
50 PP M,Ž 
100 PP – vložený závod dětí NEMO 
200 Bi – Fi  M,Ž 
200 PP M,Ž 
400 RP M,Ž 
50 Bi - Fi  M,Ž  
800 PP M,Ž  
100 RP M,Ž 
 

Vyhlášení a ocenění závodníků s nejlepšími individuálními výkony při NEMO 
Trophy 2014. 
Vyhlášení vítězného klubu NEMO Trophy 2014 

Předpokládaný konec závodů v 13,30 hodin. 


