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POŘADATEL

Svaz potápěčů České republiky

ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s., 

MÍSTO KONÁNÍ Relaxační centrum Žďár nad Sázavou, Švermova 4

DATUM KONÁNÍ 21. - 22. 11. 2015

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel Pavel Králíček

Hlavní rozhodčí Jiří Dočkal

El. časomíra OMEGA Petr Polišenský, Martin Křivák

Technické zabezpečení Martin Trnka

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ÚČAST
Finále ligy mládeže 2015 v plavání s ploutvemi a rychlostním potápění se zúčastní první tři kluby
České ligy mládeže a první tři kluby Moravskoslezské ligy mládeže.

Počet závodníků: Kategorie E – 3 hoši a 3 dívky za klub

Kategorie D – 3 hoši a 3 dívky za klub

Kategorie C – 2 hoši a 2 dívky za klub
PŘIHLÁŠKY
Soupisy přihlášek s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a čísel disciplín, do
nichž jsou závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději  do úterý 17. 11. 2015 v elektronické
podobě  na  adresy  alfa.casomira@gmail.com a  cochtanklub@email.cz.  Časy  pro  nasazení
závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové evidence výkonů za období od 1.
1. 2014.

PREZENCE
Prezence bude probíhat  v sobotu 21. 11. 2015 od 13.45 do 14.30 hod. ve vestibulu Relaxačního
centra Žďár nad Sázavou (www.bazen-zdar.cz).
Při prezenci předloží vedoucí výpravy tyto doklady:

 upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky,…)

 platné členské průkazy SPČR / SPMS startujících závodníků klubu a registrační průkazy PP

 platná potvrzení o lékařské prohlídce

STARTOVNÉ
Startovné ve výši 400 Kč za každého závodníka uhradí vedoucí výpravy při prezentaci.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Zajišťuje  pořadatel  pro přihlášené závodníky včetně doprovodu na základě vyplněné objednávky,
která je součástí přihlášky.
Místo ubytování a stravy: Domov mládeže VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
Cena: 380 Kč / os. (za každou osobu uhradí vedoucí výpravy při prezenci)
Termín zaslání objednávky ubytování a stravy je do neděle 15. 11. 2015 v elektronické podobě na
email: cochtanklub@email.cz.
Ubytovat se bude možné pouze v sobotu 21. 11. 2015 od 13:00 do 14:00 hod..
(v případě, že by jste při cestě do Žďáru zjistili, že čas ubytování nestíháte, volejte p. Králíčka ... tel.: 777 142 787)

Případné odhlášky ubytování a stravy proveďte nejpozději do čtvrtka 19. 11. 2015 do 12:00 hod..
V případě nesplnění bude strava a ubytování účtováno v plné výši.
Stravování zahrnuje večeři a snídani v jídelně Domova mládeže.
Prosíme vedoucí družstev, aby měli připravené jmenné seznamy, urychlíte tím plynulost ubytování.
Zpracováno dle hracího řádu Ligy mládeže 2015 Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 11. 2015
Schváleno Josefem Neklem – předsedou komise PP a DPP SPČR V Novém Jičíně dne 4. 11. 2015

http://www.sportispo.cz/


CESTOVNÉ
Náklady na cestovné závodníkům a vedoucím družstev hradí vysílající organizace – klub.
Pozvaným rozhodčím bude uhrazeno ubytování, strava a cestovné.

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

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 venkovní
je zakázána.

 Diváci budou mít přístup samostatným vchodem na galerii a mohou být oblečeni normálně.

 V průběhu závodu bude ve vestibulu bazénu otevřen bufet.

 Na bazénu je zakázáno jíst. Konzumace potravin je povolena pouze v prostorách šaten, vestibulu a
bufetu.

 Během závodu bude pro veřejnost otevřeno Wellness centrum (sauny, solná jeskyně, …).

 Ubytování: Pokoje  jsou  po  3  osobách.  Sociální  zařízení  jsou  společná  na  chodbě.  Budova  je
nekuřácká! Každý pokoj dostane klíče od pokoje a od hlavního vchodu. Na Domově mládeže není
stálá služba.

 Doporučujeme vám po příjezdu zaparkovat na centrálním parkovišti (zdarma), které je cca 200 m od
bazénu a zároveň i 200 m od místa ubytování. Poté se zajít ubytovat na Domov mládeže a poté dojít
na prezenci na bazén.

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

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

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

Disciplíny
kategorie individuální disciplíny štafety

E 50 PP, 100 PP, 400 PP, 50 BF 4 x  50 PP

D 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF 4 x100 PP

C 50 PP, 100 PP, 100 RP, 400 PP, 100 BF 4 x100 PP

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).

ROZHODČÍ
Každá výprava může dodat kvalifikovaného rozhodčího s vlastními stopkami.

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

ČASOMÍRA
Elektronická časomíra OMEGA.

PLNĚNÍ LAHVÍ
Plněny budou pouze lahve s platným testem. Max. plnicí tlak: 20 MPa.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Vyhlašování výsledků a jejich zveřejňování bude prováděno v průběhu soutěže. 

Bodování soutěže jednotlivců dle tabulek CMAS (umístění/body):
1/50, 2/46, 3/42, 4/39, 5/36, 6/33, 7/30, 8/27, 9/24, 10/22, 11/20, 12/18, 13/16, 14/14, 15/12, 
16/10, 17/8, 18/7.

Bodování štafet:
1/100, 2/92, 3/84, 4/78, 5/72, 6/66.

V každé kategorii bodují všichni závodníci.
Zařazení závodníků do vyšší kategorie v individuálních disciplínách ani ve štafetách není povoleno.

První tři závodníci v jednotlivých disciplínách každé kategorie obdrží medaili a diplom.
Ve štafetových závodech obdrží medaile a diplomy první tři družstva.

První tři nejlepší družstva Finále ligy mládeže 2015 podle součtu bodů obdrží pohár a diplom.

Tři  závodníci  a tři  závodnice s největším součtem CMAS bodů za individuální  disciplíny obdrží
pohár (hodnoceny všechny kategorie společně).
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ČASOVÝ ROZVRH ZÁVODŮ

sobota 21. 11. 2015

13.00 – 14.00 ubytování na Domově mládeže

13.45 – 14.30 prezence závodníků

14.45 – 15.00 porada vedoucích 

15.00 – 15.15 porada rozhodčích

14.30 – 15:25 rozplavání

15.30 nástup a zahájení závodů

15.40 – 19.40 1. část závodů

20.00 – 21.00 večeře

neděle 22. 11. 2015

7.00 – 8.00 snídaně

8.30 – 9.25 rozplavání

9.30 – 13.30 2. část závodů

13.30 – 14.00 vyhlášení výsledků a oficiální zakončení

POŘADÍ DISCIPLÍN

sobota 21. 11. 2015 – 1. část závodů
1. – 2. 100 PP C hoši, dívky 

3. 100 RP D hoši 
4. - 5. 100 PP E hoši, dívky

6. 100 RP D dívky 

přestávka - vyhlášení disciplín č. 1. - 6. (odevzdání přihlášek na štafety)

7. - 8. 400 PP C hoši, dívky
9. - 10. 50 BF E hoši, dívky

11. - 12. 400 PP D hoši, dívky

přestávka - vyhlášení disciplín č. 7. - 12.

13. 4 x 50 PP E (smíšená 2+2 nebo 3+1)

neděle 22. 11. 2015 – 2. část závodů
14. 100 RP C hoši

15. - 16. 100 PP D hoši, dívky
17. 100 RP C dívky

18. - 19. 50 PP E hoši, dívky   
20. - 21. 50 PP D hoši, dívky
22. - 23.  50 PP C hoši, dívky

přestávka - vyhlášení disciplín č. 13. - 23. (odevzdání přihlášek na štafety)

24. - 25. 400 PP E hoši, dívky
26. - 27. 100 BF D hoši, dívky
28. - 29. 100 BF C hoši, dívky

přestávka - vyhlášení disciplín č. 24. - 29.

30. 4 x 100 PP D (smíšená 2+2 nebo 3+1)
31. 4 x 100 PP C (smíšená 2+2)

vyhlášení štafet + závěrečné slavnostní vyhlášení
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