


ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

I. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s.

2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených  drah, obrátky   
                                                         hladké, elektronické měření časů
                                                         Loc: 49°59'29.287"N, 17°27'47.812"E

3. Datum konání a časový rozvrh:

sobota 17.března.2018 neděle 18. března 2018

rozplavání: 12.00 hodin 8.00 hodin

nástup a zahájení 13.00 hodin 9.00 hodin

Prezentace: v sobotu 17.3.2018 od 11:00 – 12:30 v prostorách bazénu

4. Přihlášky:
    zasílají oddíly (kluby) do 9.března 2018 na adresu:
                      Jan Michalík, Květná 25, Bruntál, 792  01
                      tel: 604 933 124
                      e-mail: sjbr@seznam.cz
    
Přihlášky zasílají oddíly (kluby) pomocí On-line systému na stránkách ČSPS.

Na přihlášky zaslané po termínu a jiným způsobem nebude brán zřetel !

5. Hospodářské podmínky:
Přihlášené oddíly startují na vlastní náklady. Startovné činí 300,-Kč za každého přijatého závodníka. Startovné 
uhradí vedoucí (závodníci) při presentaci. V případě menšího počtu startů činí startovné 60,-Kč za start.

6. Ubytování:
Zajišťují oddíly vlastními silami. Pořadatel vyvine maximální snahu o dojednání zvýhodněných cen ubytování 
v ubytovacích zařízeních ve městě a v blízkém okolí. Nabídka ubytovacích zařízení se zvýhodněnou sazbou 
bude zveřejněna nejpozději měsíc před závodem.

7. Stravování:
Pořádající klub zajistí pro přihlášené oddíly (kluby) večeři v sobotu 17.3.2018 a snídani v neděli 18.3.2018 a to na 
podkladě závazných objednávek jednotlivých oddílů (klubů).
Objednávku na stravování a ubytování zašlete současně s přihláškou do 9. března 2018!!

8. Společenská akce: Pořádající klub pořádá v sobotu od 20:00 večírek s rautem pro dospělé plavce a 
realizační team. Místo setkání bude ještě upřesněno..



II. Technická ustanovení

1. Závodí se podle Pravidel plavání , soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu pokud to neodporuje   
    směrnicím o závodění mládeže.  

2. Kategorie společné pro muže i ženy:

A  -  ročník narození 2003 a starší                           B  -  ročník narození 2004 – 2005
C  -  ročník narození 2006 – 2007                           D  -  ročník narození 2008 a mladší
M – masters - ročník narození 1993 a starší

3. Pořadí disciplín:     
sobota  17.3.2018 rozpl.  12.00 hodin zahájení závodu 13.00 hodin

1. 50 m motýlek žáci D 13. 100 m znak žáci B
2. 50 m motýlek žačky D 14. 100 m znak žačky B
3. 100 m motýlek žáci C 15. 100 m znak muži A, M
4. 100 m motýlek žačky C 16. 100 m znak ženy A,M
5. 100 m motýlek žáci B 17. 50 m prsa žáci D
6. 100 m motýlek žačky B 18. 50 m prsa žačky D
7. 100 m motýlek muži A, M 19. 100 m prsa žáci C
8. 100 m motýlek ženy A,M 20. 100 m prsa žačky C
9. 50 m znak žáci D 21. 100 m prsa žáci B

10. 50 m znak žačky D 22. 100 m prsa žačky B
11. 100 m znak žáci C 23. 100 m prsa muži A, M
12. 100 m znak žačky C 24. 100 m prsa ženy A,M

25. 4x50 volný způsob muži 26. 4x50 volný způsob ženy

neděle  18.3.2018 rozpl.  8.00 hodin zahájení závodu 9.00 hodin

27. 50 m vol. zp. žáci D 35. 100 m PZ žáci D
28. 50 m vol. zp. žačky D 36. 100 m PZ žačky D
29. 100 m vol. zp. žáci C 37. 100 m PZ žáci C
30. 100 m vol. zp. žačky C 38. 100 m PZ žačky C
31. 100 m vol. zp. žáci B 39. 100 m PZ žáci B
32. 100 m vol. zp. žačky B 40. 100 m PZ žačky B
33. 100 m vol. zp. muži A, M 41. 100 m PZ muži A, M
34. 100 m vol. zp. ženy A,M 42. 100 m PZ ženy A,M

43. 4x50 PZ muži 44. 4x50 PZ ženy

Po odplavání disc. č. 8 bude následovat 90 minutová přestávka, která bude vyplněna závodem 
bruntálských nejmenších plavců.

4. Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců, kde každý závodník absolvuje pět disciplín dle rozpisu. Vítězem své kategorie se 
stává závodník – závodnice,  který/á  získá v pěti disciplínách  největší  počet tabulkových bodů dle bodování FINA. 
Dále bude vyhodnocen celkově nejlepší muž a celkově nejlepší žena bez ohledu na věkové kategorie, celkově 
nejhodnotnější bodový výkon a celkový vítěz v kategorii Masters. Celkový vítěz nebude vyhlášen v případě, že 
počet závodníků bude menší než 15. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na prvních pěti místech pořadí 
na motýlkový závod. Závodníci jsou nasazováni na jednotlivé dráhy a do rozplaveb podle přihlašovaných časů, s 
ohledem na věkovou  kategorii. 



5. Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění volných míst v rozplavbách svými závodníky, případně omezit 
počet rozplaveb tak, aby byl schopen dodržet časový rozvrh.  V tomto případě nebudou přijati plavci, kteří 
nebudou přihlášeni do všech disciplín pětiboje.

Pro rozplavání plavců kategorie Masters bude bude vyhrazena dráha č. 1.

6. Námitky a protesty:
Podávají písemně vedoucí družstev, nejpozději do 30 minut po výskytu či oznámení události vrchnímu rozhodčímu 
s vkladem 300,-Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ceny:
Závodníci, kteří se umístí získaným celkovým počtem bodů v každé z kategorií na 1. – 3. místě obdrží diplom, 
medaili a věcnou cenu. Závodníci se získaným největším počtem bodů bez ohledu na kategorie obdrží pohár, 
diplom a věcnou cenu. Muž a žena v kategorii masters se získaným největším počtem bodů dle počítání masters 
obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.
Organizátor vypsal následující finanční odměny XI. ročníku GP: Vítěz kat. A 1.000,-Kč, vítěz kat. B 500,-Kč, vítěz 
kat. C 300,-Kč, vítěz kategorie M 1.000,-Kč, překonání celkového rekordu VC 2.000,-Kč.

2. Odhlášky:
Odhlášku  ze závodu, stravování a ubytování je nutno zaslat nejpozději do 15.3.2017 12:00 hodin na adresu: Jan 
Michalík, Květná 25, Bruntál, 792  01, telefonicky na tel. čísle 604933124, případně e-mailem na adresu   
sjbr@seznam.cz . Na odhlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel a vysílající oddíl se vystavuje povinnosti 
uhrazení všech objednaných noclehů a nákladů na stravování, včetně startovného za včas neodhlášené závodníky.

Aktuální informace na http://www.sjbr.cz/

Závod bude možno sledovat v on-line přenosu na adrese: 
http://www.mx-net.cz/kamery/zive/

Bruntále dne 1.1.2018                                          Jan Michalík
            předseda PK Slavoj Bruntál



Seznam smluvních ubytovacích zařízení:

Hotel Slezan
tel.: 554 711 907
mail: info@hotelslezan.cz.

Bruntál, Revoluční 20
GPS: 49°59'25.01"N, 17°28'11"E

Heslo: Plavání
Cena: 300,-Kč osoba/noc

Hotel Montenegro
tel.: recepce - +420 554 230 780

       restaurace - +420 554 230 756

       provozní - +420 554 230 752

mail: recepce@hotelmontenegro.cz

Bruntál, Krnovská 1020/16
GPS: 49.9976333N, 17.4773889E

Heslo: Plavání
Cena: 350,-Kč osoba/noc

Ostatní ubytovací zařízení:

Hotel Zlatá Hvězda
http://www.hotelhvezda.eu
Bruntál, Zámecké náměstí 18/6
Tel.: +420 554 717 249 / +420 723 433 433
Mail: madr@hsosbruntal.cz

Turistická ubytovna MUDr. Hana Jurajdová
Bruntál, ul. Bruthánkova 338/1
E-mail:jurajdova@volny.cz
Telefon:+420 774 480 441
Web:turistickaubytovna.webnode.cz

Penzion ABC
http://www.penzionabc.cz/
Bruntál, ul. Opavská 8
Tel.: +420 731 654 477      +420 608 653 012     Po – Pá   6:30 – 14:30  paní Ciemalová
Email: ciemalová@czasch.cz



Anton Koky -ubytování – penzion
Bruntál, ul. Jezdecká 1913/3
Tel.: +420 554 711 185
Mail: kokyanton@seznam.cz

Penzion Fojtů
Bruntál, nám. 1. máje 1421/3
E-mail:hotelfojtu@tiscali.cz
Telefon:+420 554 713 272
Web:www.hotelfojtu.cz




