
Svaz českých potápěčů 
Klub potápěčů Pardubice 

 
 
 
 

 

PROPOZICE 
1. kolo DPP 2017 

3. 6. 2017 

 

Pořadatel:    Svaz českých potápěčů  
Technické provedení:   Klub Potápěčů Pardubice 
Místo konání:   písník Mělice u Přelouče obec VALY 
Organizační výbor:   ředitel Marian Dzoba 
Hlavní rozhodčí:  Václav Novák 
Zdrav. zabezpečení  Pavel Láska 

 

I. Všeobecná ustanoveni 
1. Přihláška - zaslat pořadateli nejpozději do 30. 5.2017 na e-mail: dzoba.m@seznam.cz  
2. Prezentace bude probíhat 3. 6. 2017 od 10,00 do 10,45 hod. v areálu pískoviště Mělice u 
Přelouče  
3. Informace - Marian Dzoba mobil 603 264 165 odbočit v obci VALY - cedule MARINE KLUB - 
SKI  
4. Ubytování - pořadatel nezajišťuje.  
5. Občerstvení - pořadatel nezajišťuje, možnost zakoupit stravu přímo v místě závodu. 
6. Cestovné - nehradí se, každý klub přiveze s sebou 1 rozhodčího 
7. Startovné 150Kč za každého přihlášeného závodníka, vstup do areálu není součástí 
startovného a je zpoplatněn 30 Kč na osobu (hradí si každý účastník u vstupu), parkovné 40 
Kč za každé vozidlo (hradí si kluby). 
 



8. Pojištění - účastníci DPP nejsou pojištěni pořadatelem, startují tedy na vlastní riziko. 
Pořadatel nepřejímá odpovědnost za úrazy ani jiné škody, které by mohli vzniknout během 
tréninku a závodu. 

 
II. Technická ustanovení 

1. Uspořádání soutěže - závodí se dle platných mezinárodních pravidel CMAS / Soutěžního 
řádu SPČR publikovaných usnesení SK SPČR a ustanovení těchto propozic. 
2. Disciplíny Kategorie A, B – 4 km – 4 okruhy  
 Kategorie C – 2 km – 2 okruhy 
 Kategorie D a veteráni – 1 km – 1 okruh 
 Kategorie E,– 500 m – zkrácený okruh 
3. Protesty se podávají písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu 
závodu s vkladem 100,- Kč. Vklad se nevrací. 
4. Měření času - ručními elektronickými stopkami. 
5. Vyhodnocení soutěže - Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a body za umístění.  
6. Soutěžní podmínky - soutěží se podle platných Pravidel pro plavání s ploutvemi a 
ustanovení těchto propozic. 

 
III. Časový program závodů 

Sobota 27. 6. 2015  
10:00 - 10,45 prezence závodníků 
11:00 porada vedoucích a porada rozhodčích 
12:00 Start kategorie E – 500 m 
12:30 Start kategorie D, C a veteráni – 1 km a 2 km 
13:30 Start kategorie A a B – 4 km 
15:30 Vyhlášení a vyhodnocení vítězů 
- Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu podle počtu nahlášených 
závodníků 
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