Meziokresní přebor žactva, dorostu a členstva
Jaro 2016
Pořadatel: Kosatky Karviná-oddíl plavání,z.s.
Místo konání: Krytý bazén Karviná - Hranice
Datum konání: 13.-14.května 2016
Přihlášky: do 9.května 2016
Přihlášky posílejte přes online účet ČSPS. Případné neregistrované plavce hlaste na
email: kosatky@kosatkykarvina.cz
Přehled přijatých závodníků bude zveřejněn na stránkách www.kosatkykarvina.cz a
stránkách ČSPS.
Hospodářské podmínky:
Oddíly startují na vlastní náklady.
Startovné: 35,-Kč/osobu a start. Startovné uhradí vedoucí oddílu při prezentaci.
Odhlášky:
Odhlášky ze závodů do čtvrtka 12.5 na email: kosatky@kosatkykarvina.cz nebo sms
na číslo 605950259. Za odhlášky zaslané po tomto termínu je oddíl povinen uhradit
startovné v plné výši.
Prezentace: V pátek od 15:30-16:00 ve vestibulu bazénu.
Kategorie:
A - ročník 2002 – 2003, B - ročník 2004 – 2005, C - ročník 2006 a ml.
Dorost a členstvo - ročník 2001 a st.
Způsob soutěže:
Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.
Soutěž se plave jako závod jednotlivců. Disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na
čas. Pro všechny věkové kategorie platí pravidlo 1 startu (SW 4.4.).
Vyhodnocení soutěže:
Hodnotí se každá kategorie samostatně, první tři v každé kategorii obdrží diplom.
Námitky a protesty:
Případné námitky nutno podat vrchnímu rozhodčímu do 20 minut po vyvěšení
výsledků s vkladem 200,-Kč. V případě oprávněné námitky bude vklad vrácen, v
opačném případě vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Informace:
Vladislav Tytko. kosatky@kosatkykarvina.cz , mobil 605 950 259

Program soutěže:
1. půlden:
Datum : Pátek 13.5. 2016
Rozplavání : 16:00 hod Zahájení : 16:50 hod
1. 200 m volný způsob žáci, dorostenci
2. 200 m volný způsob žačky, dorostenky
3. 100 m prsa žáci, dorostenci
4. 100 m prsa žačky, dorostenky
5. 200 m motýlek žáci, dorostenci
6. 50 m motýlek 9-11leté žačky
7. 50 m motýlek 9-11letí žáci
8. 200 m motýlek žačky, dorostenky
9. 100 m polohový závod žáci, dorostenci
10. 100 m polohový závod žačky, dorostenky
11. 400 m volný způsob žáci, dorostenci
12. 4 x 50 m štafeta - volný způsob žačky
13. 4 x 50 m polohová štafeta žáci
14. 800 m volný způsob 11-14leté žačky, dorostenky
2. půlden:
Datum : Sobota 14.5. 2016
Rozplavání : 08:00 hod Zahájení : 08:50 hod
15. 50 m volný způsob žačky, dorostenky
16. 50 m volný způsob žáci, dorostenci
17. 200 m polohový závod žačky, dorostenky
18. 200 m polohový závod žáci, dorostenci
19. 100 m znak žačky, dorostenky
20. 100 m znak žáci, dorostenci
21. 400 m volný způsob žačky,dorostenky
22. 4 x 50 m štafeta - volný způsob žáci
23. 4 x 50 m polohová štafeta žačky
24. 1 500 m volný způsob žáci
25. 800 m volný způsob 11letí žáci
3. půlden:
Datum : Sobota 14.5. 2016
Rozplavání : 13:00 hod Zahájení : 13:50 hod
26. 200 m znak 11–14leté žačky, dorostenky
27. 50 m znak 9-10leté žačky
28. 50 m znak 9-10letí žáci
29. 200 m znak 11–14letí žáci, dorostenci
30. 100 m motýlek žačky, dorostenky
31. 100 m motýlek žáci, dorostenci
32. 200 m prsa 11-14leté žačky, dorostenky
33. 50 m prsa 9-10leté žačky
34. 50 m prsa 9-10letí žáci
35. 200 m prsa 11-14letí žáci, dorostenci
36. 100 m volný způsob žačky,dorostenky
37. 100 m volný způsob žáci, dorostenci
38. 400 m polohový závod 12-14leté žačky,dorostenky
39. 400 m polohový závod 12-14letí žáci, dorostenci

