Oblastní liga mládeže
Olomouc 24. 10. 2015
Technické provedení:
Klub technických sportů, Klub sportovních potápěčů Olomouc
Místo a datum závodu:
Krytý bazén Plaveckého stadiónu v Olomouci 24. 10. 2015
Organizační výbor, ředitelství závodu, rozhodčí:
Předseda organizačního výboru: ..... Jitka Dostálová
Ředitel závodu: ................................ Zbyněk Svozil
Hlavní rozhodčí ................................ Jiří Dočkal
Informace:
Dr. Zbyněk Svozil: tel.: 739 249 002
Email: info@potapeci-olomouc.cz
Časový rozvrh závodu:
Sobota 24. 10. 2015
9:00 – 9:20 .............................. prezentace v hale krytého bazénu Olomouc
9:30 - 10:00 .............................. rozplavání
10:10 - 14:30 ........................... závody
Disciplíny a jejich pořadí:
A/B/C, D, E – 50 BF, 100 BF, 50 PP, 100 PP, 200 PP
E0 – 50 BF, 100 BF, 50 PP, 100 PP
1.
2.
3.
4.
5.

50 PP ženy
50 PP muži
100 BF ženy
100 BF muži
200 PP ženy

6. 200 PP muži
7. 50 BF ženy
8. 50 BF muži
9. 100 PP ženy
10. 100 PP muži

Plave se bez rozdílu kategorií, vyhodnocení dle jednotlivých kategorií.

V případě časové tísně si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu
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Všeobecná ustanovení
1. Přihlášky s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a
disciplín, do nichž jsou závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději do
17. 10. 2015 na adresu: info@potapeci-olomouc.cz. Časy pro nasazení
závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové
evidence. Propozice i s formulářem přihlášky jsou k dispozici na
www.potapeci-olomouc.cz v sekci „Závody – Oblastní liga“.
2. Maximální počet startů na jednoho závodníka se omezuje na 3 starty.
3. Stravování pořadatel nezajišťuje. Na bazéně bude po dobu závodu otevřen
bufet.
4. Úhrada jízdného. Závodníky a doprovod vysílají kluby na své náklady.
5. Startovné činí 2000 Kč na klub. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit výši
startovného podle počtu přihlášených klubů a jeho výši oznámí nejpozději
jeden týden před vlastním závodem. Při počtu závodníků pod číslo 8 se
stanovuje cena na 200Kč na závodníka.
6. Doklady závodníků. Při prezentaci předloží vedoucí výpravy za každého
závodníka:
• členské průkazy SPČR
• registrační průkazy PP
• platná zdravotní prohlídka potvrzením lékaře o způsobilosti k závodu

• upravenou soupisku závodníků
7. Pojištění: Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody vzniklé
v průběhu akce nebo způsobené jejími účastníky. Členové SPČR jsou
pojištěni Smlouvou o úrazovém pojištění u Pojišťovny VZP a.s., se kterou
uzavřel smlouvu Český olympijský výbor, z.s.

8. Rozhodčí: Každý klub zajistí min. jednoho rozhodčího, kterého uvede
v přihlášce.
Technická ustanovení.
1. Bazén: závod bude realizován na polovině bazénu 50m, 4 dráhy

2. Soutěžní podmínky: Pro meziklubové závody platí v plném rozsahu
pravidla pro soutěže v PP a RP, soutěžní řád SPČR a tyto propozice.
Pořadí závodníků pro nasazení do rozplaveb bude provedeno při
prezentaci.
3. Vyhodnocení závodů: Vyhlášení jednotlivých disciplín bude provedeno
před skončením závodů. Závodníci jednotlivých kategorií, kteří se umístí do
třetího místa, obdrží medaile a diplomy.
4. Protesty předkládají vedoucí výprav písemně u hlavního rozhodčího
nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků.

Schváleno SK p. Josefem Neklem
Olomouc, 10. září 2015
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