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Datum konání 20. 6. 2015

Zdravotní VZS MONDI Štětí
zabezpečení

I. Všeobecná
ustanovení

1. Přihlášky Je

nutno

zaslat

nejpozději

do

18.

6.

2015

e-mailem

na

adresu

Zdenka.Peleskova@vscht.cz a i.hackova@atlas.cz

2. Prezence Bude probíhat v sobotu 20. 6. 2015 v době od 9:30 – 10:30 hod v areálu
Sportcentra Račice. Vedoucí výpravy předloží tyto doklady závodníků:
-

platný členský průkaz SPČR

-

platnou registrační vložku pro DPP

-

platné potvrzení o lékařské prohlídce

3. Informace Ivana Háčková
Eduard Šíf

+420 602 265 346, i.hackova@atlas.cz
+420 602 164 311, 1tps@atlas.cz

+420 602 164 311
1tps@atlas.cz
http://www.potapecilitomerice.cz
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4. Ubytování Organizátor závodů ubytování nezajišťuje, pro zájemce o ubytování poskytujeme
kontakt

na

ubytování

přímo

v areálu

Sportcentra

v Račicích

sportcentrum@racice.info tel. 777 557 888 (turistická ubytovna, spacáky s sebou,
cena 110,- Kč) nebo u nás v Litoměřicích v ubytovnách Slavoje Litoměřice
iren.stara@seznam.cz , tel. 608 967 459 (podle typu ubytování 200,- až 350,Kč).

5. Stravování Pořadatel nezajišťuje stravování v rámci startovného. Zdarma bude k dispozici
teplý čaj. Přes den je možné si zajít do restaurace Bowling přímo v areálu a
vybrat

si

z denního

jídelníčku.

Restaurace

je

otevřena

od 11:00 hod.

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

7. Startovné 200,- Kč/závodník

8. Změny propozic Pořadatel

si

vyhrazuje

právo

na

změny

v

závažných

případech.

O případných změnách budou vedoucí jednotlivých výprav včas informováni. V
případě nepřízně počasí je možné na základě dohody vedoucích výprav
zkrátit délky tratí.

9. 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 mohly vzniknout během tréninku
nebo závodu.

10. Bezpečnost Bezpečnost během závodu bude zajišťovat VZS MONDI Štětí.

+420 602 164 311
1tps@atlas.cz
http://www.potapecilitomerice.cz
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II. Technická
ustanovení

1. Pravidla soutěže Závodí se dle platných mezinárodních pravidel CMAS, Soutěžního řádu SPČR,
publikovaných v usnesení SK SPČR a ustanovení těchto propozic.

2. Disciplíny Kategorie E

- mladší žáci a žákyně (2004 a mladší)

500 m

Kategorie D

- starší žáci a žákyně (2002 + 2003)

1 000 m

Kategorie C

- dorostenci a dorostenky (2000 + 2001)

2 000 m

Kategorie B

- junioři a juniorky (1998 + 1999)

4 000 m

Kategorie A

- senioři (1997 a starší)

4 000 m

Kategorie V

- veteráni (1986 a starší)

1 000 m

3. Místo konání Veslařský kanál Sportcentrum Račice

4. Protesty Protesty se podávají písemně do 30-ti minut po zveřejnění výsledků hlavnímu
rozhodčímu závodu se vkladem 200 Kč, který se v případě zamítnutí protestu
nevrací.

5. Vyhodnocení

-

závodníků

Vyhodnoceni budou první 3 závodníci a závodnice ve výše uvedených
kategoriích.

-

Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili,

-

Výsledky budou českým klubům započítány do celkového hodnocení ČLM
(bodování jednoho kola v DPP do MSLM a ČLM - jako u ligy
v bazénu).

+420 602 164 311
1tps@atlas.cz
http://www.potapecilitomerice.cz

2. kolo seriálu DPP 2015 | Propozice

4

III. Časový
program závodů

Časový plán 9:30 – 10:30

Upozornění

prezence

11:00

porada vedoucích a porada rozhodčích

11:30

start kategorie A a kategorie B (4 000 m)

13:00

start kategorie E (500 m)

13:30

start kategorie D a kategorie V (1 000 m)

14:30

start kategorie C (2 000 m)

16:00

vyhlášení 2. kola seriálu DPP 2015

16:30

ukončení závodu

Všichni účastníci závodu, který se koná v areálu Sportcentra Račice,
jsou

povinni

pro

automobily

dodržovat
jsou

vně

návštěvní

řád

areálu.

areálu,

vjezd

autem

Odstavná
do

parkoviště

prostor

areálu

není možný.

Schválila: Jitka Dostálová

+420 602 164 311
1tps@atlas.cz
http://www.potapecilitomerice.cz

