Svaz potápěčů České republiky
a
LAGUNA Nový Jičín

Proposice soutěže

MISTROVSTVÍ ČR žáků
kat. E,D
v rychlostním potápění

Krytý bazén Nový Jičín
pátek 8. - sobota 9.května 2015

I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel soutěže a technické provedení:
Soutěž se pořádá z pověření Svazu potápěčů České republiky
Technické provedení – Laguna Nový Jičín
Datum konání: pátek 8. května 2015
Místo konání: krytý bazén Nový Jičín, Novosady 10,
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 čísla přihlašovaných
disciplín zašlete nejpozději do pátku 17.dubna 2015 na e-mail: alfa.casomira@gmail.com a
kopii na lagunanj@quick.cz
U závodníků kteří nemají v registraci zaplavaný čas uveďte čas do přihlášky.
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 a platby :
V pátek od 15.00-16.00 hodin na krytém bazéně v Novém Jičíně - v kanceláři KVS Laguny.
Vedoucí výprav předloží při prezenci
- upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky)
- doklad o zdravotní způsobilosti závodníků, ne starší 12 měsíců
- členské a registrační průkazy u závodníků kat. E,D
Při presenci bude uhrazeno startovné. Platba v hotovosti v Kč.
Pojištění:
Účastníci závodu nejsou pořadatelem pojištěni.
Startovné :
Startovné = 100 Kč za závodníka

II. Technická ustanovení
Uspořádání soutěže :
Závodí se podle platných pravidel CMAS, soutěžního řádu SPČR a těchto proposic.
Soutěžní podmínky, měření časů :
Závod je pořádán jako Mistrovství České republiky žáků tj. kategorie E,D v disciplínách
rychlostního potápění RP. Závod kategorie mladších žáků E v disciplíně 15 RP/10 m a kategorie D
v disciplíně 25 RP. Závodníci budou nasazeni do rozplaveb samostatně dle kategorii a podle
přihlášených časů. Disciplíny MČR jsou určeny pouze pro registrované sportovce SPČR.
Měření časů elektronicky : Omega + Alfa 2.
Disciplíny a kategorie:
Mistrovství České republiky žáků RP :
kat. E ( 2004 a mladší ) 15 RP /10 m
kat. D (2002+2003)
25 RP

Protesty:
Protesty musí být podány písemně nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků HR soutěže.
Hodnocení soutěže:
Zveřejňování výsledků a vyhlašování bude prováděno v průběhu soutěže.
Mistrovství ČR : v kategorii E a D budou vyhodnoceni 3 nejlepší závodníci ČR v každé
disciplíně, ocenění závodníci obdrží diplom a medaili.
Vítěz disciplíny získává titul“Mistra České republiky žáků pro rok 2015 v disciplíně RP.
Pořadatel má právo doplnit prgram vloženými závody dle vlastního uvážení.

Časový program a pořadí disciplín
Mistrovství ČR žáků RP
15.00 – 16.00

prezence závodníků na krytém bazénu, ubytování

15.30 – 16.20

rozplavání pátek

16.00

porada vedoucích

16.15

porada rozhodčích

16.30– 19.30

závody

Pátek 8.5. 2015 odpoledne :
3)

15 RP/1 0 m dívky

E

4)

15 RP/ 10 m hoši

E

5)

25 RP

dívky

D

6)

25 RP

hoši

D

Vyhlášení výsledků

MČR E,D

V Novém Jičíně 7.2.2015
Josef Nekl, ředitel závodu

