Propozice
KARVINSKÝ MOTÝLKÁŘSKÝ TROJBOJ
XVII.ročník

Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:

Kosatky Karviná - oddíl plavání
Krytý bazén Karviná, Leonovova 1797, 25m,
8drah, elektronická časomíra
14.3.2015

Přihlášky: do 7.3.2015
Přihlášky posílejte přes online účet na stránkách ČSPS.
Pro zahraniční účastníky přihlášky v excelu a musí obsahovat zkratku a název oddílu, jména
závodníků, rok narození, číslo disciplíny a přihlašovaný čas. Přihlášky v excelu posílejte na
email: kosatky@kosatkykarvina.cz
V motýlkářských disciplínách trojboje jsou přijímáni pouze účastníci přihlášení na všechny
motýlkářské disciplíny (50, 100 a 200 m). V případě většího počtu přihlášek, budou přijatí do
trojboje plavci, podle přihlášeného času na 200m motýlek.
Přehled přijatých závodníků bude zveřejněn na stránkách www.kosatkykarvina.cz a stránkách
ČSPS.
Hospodářské podmínky:
Oddíly startují na vlastní náklady.
Startovné: 40,-Kč/osobu a start. Startovné uhradí vedoucí oddílu při prezentaci.
Odhlášky: Odhlášky ze závodů do 16:00 dne 12.3. 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 sobotu 14.3. od 8:00-9:00 ve vestibulu bazénu.
Kategorie:

A - ročník 2000 a st.
B - ročník 2001 - 2002

C - ročník 2003 - 2004
D - ročník 2005 a ml.

Program soutěže:
Rozplavání:
Zahájení: 10:00 hod.
Pořadí disciplín
Č.d.
disciplína
1.
50 m motýlek
2.
50 m motýlek
3.
100 m pol. závod
4.
100 m pol. závod
5.
50 m vol. způsob
6.
50 m vol. způsob
7.
200 m motýlek
8.
200 m motýlek
Rozplavání:
Zahájení 15:00 hod
Pořadí disciplín
Č.d.
disciplína
9.
100 m motýlek
10.
100 m motýlek
11.
50 m znak
12.
50 m znak
13.
50 m prsa
14.
50 m prsa
15.
100 m vol. způsob
16.
100 m vol. způsob

I.půlden
Ženy 9:00 - 9:25 hod, Muži 9:25 - 9:50 hod

kategorie
ženy ABC
muži ABC
ženy ABCD
muži ABCD
ženy ABCD
muži ABCD
ženy ABC
muži ABC

počet rozplaveb
9
(trojboj)
9
(trojboj)
9
9
9
9
9
(trojboj)
9
(trojboj)

II. půlden
Ženy 14:00 -14:25 hod, Muži 14:25 -14:50 hod.

kategorie
ženy ABC
muži ABC
ženy ABCD
muži ABCD
ženy ABCD
muži ABCD
ženy ABCD
muži ABCD

počet rozplaveb
9
(trojboj)
9
(trojboj)
9
9
9
9
9
9

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.
Vyhodnocení soutěže:
Hodnotí se každá kategorie samostatně, první tři v disciplínách 100PZ, 50VZ, 50Z , 50P a
100VZ obdrží diplom.
V trojboji se vítězem stává plavec s nejvyšším bodovým součtem všech tří motýlkových
disciplín dle bodování FINA. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění
v jednotlivých motýlkových disciplínách. První tři v každé kategorii obdrží finanční odměnu,
věcnou cenu a diplom.
Vypsané finanční odměny pro vítěze trojboje:
Kategorie A: 1.místo- 1000Kč, 2.místo- 600Kč, 3.místo- 400Kč
Kategorie B: 1.místo- 800Kč, 2.místo- 500Kč, 3.místo- 300Kč
Kategorie C: 1.místo- 600Kč, 2.místo- 400Kč, 3.místo- 200Kč
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.
Starty mimo soutěž:
Vzhledem k předpokládané časové náročnosti soutěže není start mimo soutěž možný.
Informace:
Vladislav Tytko

e-mail: kosatky@kosatkykarvina.cz

mobil

605 950 259

