Svaz potápěčů České republiky

Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2016
kategorie E,D a C

Propozice

Technické provedení:
Datum konání:
Místo konání:

Uhlomost-sport Most
12. – 13. listopadu 2016
Aquadrom Most

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Startér:

p. Oldřich Peleška
p. Petr Pešek
bude určen na poradě rozhodčích

I.

Všeobecná ustanovení

1. Účast
Finále ligy mládeže 2016 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
2. Přihlášky
Zaslat nejpozději do úterý 8.11.2016 na přiloženém tiskopise (starty označte číslem disciplíny)
e-mailem : alfa.casomira@gmail.com; a na peleska.o@seznam.cz;
Závodníci budou do rozplaveb nasazováni podle časů z evidence dat. V případě, že v některé disciplíně nebude
mít závodník evidován čas bude zařazen na konec startovní listiny .
3.Prezentace
Bude na Aquadromu v Mostě v sobotu 12.11.2016 od 12.30 do 13.30 hod.
Vedoucí předloží při prezentaci:
- upravený soupis přihlášek (případné odhlášky či změny),
- platné členské a registrační průkazy PP Svazu potápěčů ČR
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti závodníků ne starší 1 roku
4. Startovné
Startovné ve výši 350 Kč za každého závodníka je splatné při prezentaci. Případné odhlášky přijatých závodníků
lze učinit nejpozději do čtvrtka 10. 11. 2016 do 12.00 hod. na adresu pořadatele. V případě nesplnění bude
startovné účtováno v plné výši.
5.Cestovné
Pořadatel hradí podle platných předpisů pouze delegovaným rozhodčím. Závodníkům i vedoucím hradí vysílající
organizace- klub.
Žádáme kluby aby do přihlášky uvedli jmenovitě kvalifikované rozhodčí, kterým bude hrazena strava a
ubytování, včetně náležitostí dle sazebníku SPČR. Potvrzení potřebného počtu rozhodčích provede
pořadatel v odpovědi na přihlášku
6.Pojištění
Účastníci závodu nejsou pojištěni pořadatelem ani SPČR. Případné pojistné události si zajišťují a hradí kluby ze
svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele ani u SPČR.
7.Ubytování a strava
Zajišťuje pořadatel pro přihlášené závodníky včetně doprovodu na základě písemné objednávky doručené
nejpozději do 8.11. 2016 na adresu:
na E-mail:
peleska.o@seznam.cz
Místo ubytování:
Domov mládeže Zdravotní školy J.E. Purkyně, Most ,
Cena ubytování :
200 Kč / os / noc
Strava:
150Kč / os
Večeře :
Snídaně
Balíček na cestu
Případné odhlášky přijatých závodníků a doprovodu lze učinit nejpozději do čtvrtka 10. 11. 2016 do 12.00 hod.
na adresu pořadatele. V případě nesplnění bude strava a ubytování účtováno v plné výši.
Pozn: Prosíme vedoucí družstev, aby měli připravené jmenné seznamy s datem narození a adresou trvalého
bydliště, urychlíte tím plynulost ubytování.
Ubytovat se je možné v sobotu 12. 11. 2016 až po sobotní části soutěže.
Případný zájem o ubytování z pátku na sobotu uveďte v objednávce.
Informace:

Ing. Oldřich Peleška –
Josef Žižka –

mob. 723 339 427
mob. 602 446 482

II. Technická ustanovení

1. Uspořádání soutěže.
Závodí se podle mezinárodních pravidel CMAS, hracího řádu Ligy mládeže v PP a RP 2016, publikovaných
usnesení STK SPČR a ustanovení těchto propozic.
2. Místo závodu.
Aquadrom Most délka 25m, šířka 12,5m hloubka 1,4m – 1,6m, počet drah 6, teplota vody 27°C.
Pořadatel žádá, aby všichni účastníci závodu přinesli na bazén zálohu 100 Kč na čipy ke skříňkám. Zálohy
budou po skončení závodu vráceny. V případě konzumace v bufetu bazénu bude vrácen rozdíl.
3. Startují
Řádně prezentovaní a registrovaní závodníci

- kategorie E (ročník 2005 a mladší)
- kategorie D (ročník 2004 a 2003)
- kategorie C (ročník 2002 a 2001)

4. Časomíra:
Dotykové desky.
5. Protesty
Se podávají písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny hlavnímu rozhodčímu s vkladem
100,- Kč. Při kladném vyřízení protestu bude vklad vrácen.
6.Plnění lahví
Plněny budou pouze lahve s platným atestem. Max. plnicí tlak

20 MPa

7. Hodnocení soutěže:
Vítězové jednotlivých disciplin obdrží medaile a diplomy, vítězné štafety obdrží medaile a diplomy. První tři
vítězná družstva podle součtu bodů obdrží poháry a diplomy Na závěr budou vyhlášeni nejúspěšnější závodníci
jednotlivých kategorií podle počtu bodů ze všech disciplin podle tisícibodové tabulky CMAS.
Bodování soutěže jednotlivců :
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.

Kategorie a disciplíny: E, D, C hoši a dívky
E: 50 PP,
100 PP, 400 PP, 50 BF
D: 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF
C : 50 PP
100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF

4*50 PP
4*100 PP
4*100 PP

Časový rozvrh závodů: sobota 12.11. 2016
12.30 – 13.30
prezentace
14.00 – 14.15
porada vedoucích
14.15 – 14.30
porada rozhodčích
13.45 – 14.30
rozplavání (15min C, 15min D, 15min E)
14.35
nástup a zahájení závodů
14.45 – 19.00
1.část soutěže
19.00 – 2030
večeře
neděle 13.11 . 2016
7.00 – 8.00
snídaně
8.45 -. 9.30
rozplavání (15min D, 15min C, 15min E)
9.30 – 13.30
2. část soutěže
vyhlášení výsledků a oficiální zakončení
13.30 – 14.00

Pořadí závodů:

1. část sobota
1. – 2. závod 100 PP C hoši, dívky
3. závod 100 RP D hoši
4.- 5. závod 100 PP E hoši, dívky
6. závod
100 RP D dívky
přestávka vyhlášení 1.-6.
7.- 8. závod
400 PP C hoši, dívky
9.-10. závod
50 BF E hoši, dívky
11.-12. závod
400 PP D hoši, dívky
přestávka vyhlášení 7.-12.
13. závod
4 * 50 PP E (smíšená 2+2 nebo 3+1)
2. část neděle
14.- 15. závod 100 PP D hoši, dívky
16.- 17 závod 100 RP C hoši, dívky
18.- 19. závod
50 PP E hoši, dívky
20.- 21. závod
50 PP D hoši, dívky
22.- 23. závod
50 PP C hoši, dívky
24.- 25. závod 400 PP E hoši, dívky
26.- 27. závod 100 BF D hoši, dívky
28.- 29. závod 100 BF C hoši, dívky
přestávka vyhlášení všech individuálních disciplin
30. závod
4*100 PP D (smíšená 2+2 nebo 3+1)
31. závod
4*100 PP C (smíšená 2+2)
vyhlášen štafet + závěrečné slavnostní vyhlášení

