Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný spolek
Čochtanklub – potápěči, pobočný spolek SPMS
Žďár nad Sázavou

s podporou města Žďár nad Sázavou
pořádají

2. kolo
Moravskoslezské ligy mládeže
v plavání s ploutvemi
a v rychlostním potápění
ročník 2015

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou, Švermova 4

sobota 21. 3. 2015

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Moravskoslezská liga mládeže v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění je soutěží klubových družstev
Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. Soutěží se ve třech kolech bazénových disciplín a jednom kole na volné
vodě. Výsledek celého ročníku ligy je určen součtem bodového ohodnocení klubů ve všech uvedených kolech.
Družstva která obsadí první tři místa, postupují do republikového Finále ligy mládeže, kde se utkají s prvními
třemi družstvy České ligy mládeže.

1. Účast
Druhého kola Moravskoslezské ligy mládeže se mohou zúčastnit závodníci ve věkových kategoriích E, D a
C, kteří jsou ke dni pořádání soutěže řádnými členy Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. a mají platnou
sportovní registraci.

2. Přihlášky
Soupisy přihlášek s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a čísel disciplín do nichž jsou
závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději do 19. 3. 2015 v elektronické podobě na adresu
s_dansa@email.cz a v kopii na adresu cochtanklub@email.cz. Do přihlášky také uveďte způsob platby
startovného.
Časy pro nasazení závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové evidence výkonů za
období od 1. 1. 2014.

3. Prezence
Prezentace bude probíhat v sobotu 21. 3. 2015 od 8.00 do 8.45 hodin ve vestibulu Relaxačního centra Žďár
nad Sázavou (www.bazen-zdar.cz). Při prezentaci předloží vedoucí výpravy tyto doklady:
 upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky,…)
 platné členské průkazy SPMS startujících závodníků klubu
 registrační průkazy PP
 platná potvrzení o lékařské prohlídce

4. Pojištění
Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelem ani SPMS. Případné pojistné události si zařizují a hradí kluby
nebo jednotlivci ze svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele ani u SPMS.

5. Ubytování a stravování
Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje. V průběhu závodu bude ve vestibulu bazénu otevřen bufet.

6. Cestovné
Náklady na cestovné závodníkům a vedoucím družstev hradí vysílající organizace – klub.

7. Startovné
Startovné ve výši 1500 Kč za klub nebo 100 Kč za závodníka (cokoli je pro klub výhodnější) uhradí vedoucí
výpravy při prezentaci. Za každého závodníka startujícího mimo soutěž je 100 Kč navíc. Kluby které budou
platit 1500 Kč, tak mohou učinit na účet Čochtanklubu vedený u KB Žďár nad Sázavou, nejpozději však do
17. 3. 2015. Číslo účtu je 86-4768100277/0100. Jako variabilní symbol uveďte IČO vašeho klubu.

8. Obecné pokyny






V Relaxačním centru jsou společné šatny (muži/ženy) s převlékacími kabinkami a skříňkami na
čipy. Každý vedoucí výpravy obdrží požadovaný počet čipů a bude mu sdělen číselný rozsah
skříněk, které mohou jeho svěřenci obsadit. V případě ztráty čipu se platí poplatek 200 Kč
Na bazénu se smí pohybovat pouze ve sportovním oblečení či plavkách a pantoflích. Obuv je
zakázána
Diváci budou mít přístup samostatným vchodem na galerii a mohou být oblečeni normálně
Na bazénu je zakázáno jíst. Konzumace potravin je povolena pouze v prostorách šaten,
vestibulu a bufetu
Během závodu bude pro veřejnost otevřeno Wellnes centrum (sauny, solná jeskyně, …)

9. Informace
Pavel Králíček – ředitel závodu, telefon +420 777 142 787, e-mail: cochtanklub@email.cz

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
10.

Pravidla a výstroj

Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS, jejich doplňků, soutěžního řádu Ligy mládeže 2015
a ustanovení těchto propozic. Výstroj závodníků musí odpovídat pravidlům CMAS a následujícím ustanovením.
Závodníci kategorie E nemusí používat dýchací trubici.
V disciplínách Bifins:
 je možné použít jakékoli gumové ploutve, jejichž rozměry odpovídají limitům dle pravidel CMAS
 použití dýchací trubice je povinné, s výjimkou kategorie E

11.

Bazén

Krytý bazén, délka 25 m, šířka 12,5 m, 5 drah oddělených plováky, maximální hloubka 1,47 m, minimální
hloubka 1,40 m, obrátky hladké. Teplota vody 27,5 °C

12.

Disciplíny

E

15 RP/10 m, 200 PP, 100 BF, 4x100 PP

D

100 RP, 200 RP, 100 PP, 200 BF, 4x50 PP

C

100 RP, 100 PP, 400 PP, 200 BF, 4x100 PP

13.

Soutěžní podmínky

Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle časů z evidence výkonů. Závodníci kteří nemají v daném
období v disciplíně registrován žádný výkon, budou nasazeni do prvních rozplaveb (tj. s nejhoršími časy).

14.

Rozhodčí

Každá výprava s sebou přiveze nejméně jednoho kvalifikovaného rozhodčího s vlastními stopkami.

15.

Protesty

Protesty podávají vedoucí výprav nejpozději do třiceti minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny
hlavnímu rozhodčímu písemně.

16.

Měření časů

Ručně, elektronickými stopkami.

17.

Vyhodnocení soutěže

Vyhlašování výsledků a jejich zveřejňování bude prováděno v průběhu soutěže.
Bodování soutěže dle tabulek CMAS (umístění/body):
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Bodování štafet je dvojnásobné.
Maximální počet startujících závodníků z jednoho klubu v kategorii E a D jsou vždy čtyři hoši a čtyři dívky
za kategorii, v kategorii C pak tři hoši a tři dívky. Počet startů mimo soutěž může být omezen.
Ve všech kategoriích bodují za klub vždy tři nejlepší hoši a tři nejlepší dívky.
Ostaršení závodníka pro individuální disciplíny není povoleno. Mladší závodníci mohou startovat ve
štafetových závodech vyšších věkových kategorií pouze za předpokladu, že se jedná o jedinou rozplavbu štafet,
jíž se účastní (tj. nemohou startovat současně ve své věkové kategorii i v kategorii vyšší).
Štafety startují smíšené, ve složení 2 + 2 nebo 3 + 1. Počet štafet startujících za klub v dané kategorii není
omezen. Do bodového ohodnocení se počítá pouze nejlepší štafeta klubu v dané kategorii.
První tři závodníci v jednotlivých disciplínách každé kategorie obdrží medaili a diplom, ve štafetových
závodech obdrží medaili a diplom první tři družstva.
Tři závodníci a tři závodnice s největším součtem bodů za individuální disciplíny obdrží pohár.

18.

19.

Časový rozvrh závodů
8.00–8.45 hod.

prezentace

9.00–9.10 hod.

porada vedoucích družstev

9.15–9.25 hod.

porada rozhodčích

8.45–9.30 hod.

rozplavání

9.30–9.40 hod.

nástup

9.45 hod.

zahájení závodů

cca 15.30 hod.

ukončení závodů

Pořadí disciplín
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/10 m E

hoši, dívky

odevzdání přihlášek se sestavami štafet
vyhlášení výsledků disciplín 1–12
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

vyhlášení výsledků disciplín 13–22
23

4x100 PP E

smíšené

24

4x100 PP C

smíšené

25

4x50 PP D

smíšené

vyhlášení výsledků disciplín 23–25 a ukončení závodů

Zpracováno dle hracího řádu Ligy mládeže 2015
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 3. 2015
Schváleno Josefem Neklem – předsedou komise PP a DPP SPČR
V Novém Jičíně dne 11. 3. 2015

