
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Svaz potápěčů České republiky 
AQUA KLUB LIBEREC 

 
 

    Česká liga mládeže v PP a RP 2017 
 3.kolo 

   kategorie E,D a C 
 

 

  Propozice    

 
   Liberec 1.4.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Pořadatel:    AQUA KLUB Liberec 
 
Datum konání:    1. dubna 2017 
 
Místo konání:    Plavecký stadion Liberec  
 
Organizační výbor: 
 
Ředitel:     Vladimír Beneš 
Hlavní rozhodčí:    Pavel Mašek 
Startér:               bude určen na poradě rozhodčích 
Vedoucí technické čety:    Vladislav Polák 
Protokol:               Zdeňka Pelešková 
   
 

    I. Všeobecná ustanovení 
 
 
Přihlášky:  
Zaslat nejpozději do pondělí 27.3. 2017 na e-mail  zdenka.peleskova@vscht.cz a  
aquaklubliberec@volny.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 začátek 
dané disciplíny. 
 
Žádost pořadatele:  
Každá výprava přiveze s sebou 2 rozhodčí.  
 
Každý účastník včetně rozhodčích a vedoucích musí mít zálohu 100 Kč na zámek ke 
skříňce, která se po ukončení závodu vrací. 
 
Prezentace:  
Bude provedena na plaveckém stadionu Liberec v sobotu 1.4. 2017  od 8.15 hod. do 
8.50 hod. 
Vedoucí výprav předloží při prezentaci:  
- upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky) 
- doklad o zdravotní způsobilosti závodníků, ne starší 12 měsíců 
Tyto doklady kontroluje pořadatel. 
Pokud nemají závodníci předepsanou lékařkou prohlídku, závodí na zodpovědnost 
pořadatele, který je k závodu připustil. 
Pokud nemají závodníci zaplacené příspěvky SČP a nebo nejsou registrováni pro 
tuto sp. disciplínu, mohou soutěžit, ale POZOR - jejich body se nezapočítávají do 
bodování klubů. 
 
Startovné:    250 Kč za každého závodníka.  
 
Cestovné:    Závodníkům i vedoucím hradí vysílající organizace - klub. 
 
 



Pojistné:                                                                                                              
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. 
 
Informace:     Petr Pešek     mob.   605 773 234 
              Zdeňka Pelešková (přihlášky)  mob.   721 968 426 

     

    II. Technická ustanovení 
 

 
 
Uspořádání soutěže:  
Závodí se podle mezinárodních pravidel CMAS, Hracího řádu - Ligy mládeže 2017, 
publikovaných  STK SPČR a ustanovení těchto propozic. 
 
Místo závodu:  
Plavecký stadion Liberec, délka 25m, šířka 12,5m,  hloubka 0,8 – 1,3m, počet drah 6, 
teplota vody 26°C. 
 
Časomíra:  Ruční elektronické stopky. 
 
Protesty:  
Podávají se písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny 
hlavnímu rozhodčímu. 
 
Vyhodnocení:  
Bodování podle CMAS: 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, 19/6, 20/5, 21/4, 22/3, 23/2, 
24/1. 
 

V závodech Ligy mládeže není v individuálních disciplínách ostaršování povoleno. 
Ostaršení  je povoleno pouze ve štafetách dle bodu 3.2 tohoto Hracího řádu. 
 

Bodování štafet je dvojnásobné. 
 

Štafety LM: 

1.1. V každém kole LM budou do programu zařazeny smíšené štafety. To 
znamená, že v každé štafetě musí být vždy zastoupeni hoši i dívky, (např. 2+2 
nebo 3+1) v každé kategorii. 

1.2. Závodníci mohou být ostaršeni do štafet s podmínkou, že takto ostaršený 
závodník může startovat pouze ve štafetě, do které byl jako ostaršený 
zařazen. 

Do soutěže se za klub započítávají body pouze jedné štafety v každé kategorii. 
 

Vítězové všech disciplin  v každé kategorii a vítězné štafety obdrží diplomy. 
 
Výsledková listina: 
Bude zpracována v digitální podobě ke stáhnutí na Flash disk, který si jednotlivé 
výpravy přinesou, nebo bude zveřejněna do tří kalendářních dní na 
http//www.ploutve.info.  
 
 



Starty mimo soutěž:  
Jsou povoleny  závodníkům všech kategorií včetně kategorie E0 (roč. 2008 a 
mladší). Pořadatel si vyhrazuje právo v případě vysokého počtu přihlášek omezit 
počet startujících v  kategorii B.   
 
Mohou se zúčastnit i závodníci kategorie „B“, kteří budou rozlosováni společně 
s kategorií „C“. 
 
 
Kategorie a disciplíny:  E (roč. 2006 a ml.), D (roč. 2004 - 2005),  
                                       C (roč. 2002 - 2003)  -  hoši a dívky 

  
   E+E0: 15 RP/10 m,  200 PP,  100 BF,  4 x 100 PP    

   D:   100 PP,  100 RP,  200 RP,  200 BF,  4 x 50 PP 
                                          C:       100 PP,  100 RP,  400 PP,  200 BF,  4 x 50 PP 
 
Časový rozvrh závodů:  08:15 - 08:50 prezentace 
 09:00 - 09:45 rozplavání 
    09:15 - 09:30  porada vedoucích                                    
    09:30 - 09:45  porada rozhodčích 
                                  09:50 - 10:00 nástup a zahájení závodů 

                    10:05 - 16:45  závody, vyhlašování výsledků  
                     16:50 - 17:00 zakončení závodu 

 
Pořadí závodů:   1. -   2.  závod 100 RP       C   hoši, dívky  
     3. -   4.  závod 100 PP       D    hoši, dívky 
      5. -   6.  závod 200 PP       E    hoši, dívky 
      7. -   8.  závod         100 PP       C    hoši, dívky 
                                            9. - 10. závod 100 RP       D    hoši, dívky 

                     11. - 12. závod 15 RP/10m          E    hoši, dívky 
 
                      Ukončení přihlášek štafet. 
             
                13. - 14. závod 400 PP      C    hoši, dívky  
                15. - 16. závod         200 RP          D    hoši, dívky  
                17. - 18. závod 100 BF E    hoši, dívky 
                19. - 20. závod 200 BF C    hoši, dívky  
                 21. - 22. závod 200 BF          D    hoši, dívky 
                  23. závod 4 x 100 PP       E    smíšené 
                  24. závod 4 x 50 PP       C    smíšené 
                 25. závod 4 x 50 PP       D    smíšené 
           
                    Vyhlášení závodů,  oficiální zakončení soutěže. 
 

 
 
Propozice schváleny p. Podhorným. 

 
 

 
 
 
 


