LETNÍ POHÁR ČR 11- LETÉHO
ŽACTVA - MORAVA 2016
Pořadatel:

Plavecký klub Havířov

Datum a místo konání :

11.-12.6.2016
Sportovní centrum, Opletalova 595/8a, Havířov – Šumbark,
Krytý bazén 25m, 6drah, obrátkové stěny hladké, ruční měření

Přihlášky :

Zasílat pouze On-line systémem do 1.6.2016
Seznam přijatých bude zveřejněn on-line na stránkách ČSPS do 3.6.2016

Potvrzení účasti:

Povinnost potvrdit účast do pátku do 20:00 na email pcr11.morava@seznam.cz

Prezentace:

V sobotu 11.6.2016 12:00 – 13:00 a v neděli 12.6.2016 7:00 - 8:00
kancelář klubu v prvním patře (hlediště)
Omluvenky přivezte sebou na prezentaci.

Přihlášky štafet:

Na formuláři ČSPS „PŘIHLÁŠKA ŠTAFET“ odevzdejte při prezentaci

Startovné:

40Kč za start v závodě jednotlivců, v závodě štafet se startovné neplatí

Šatny:

Jedna šatní skříňka pro 3 osoby, z kapacitních důvodů není možný vstup rodičů k bazénu,
žádáme o respektování.

Odhlášky:

Termín pro odhlášení je čtvrtek 9.6.2016 na e-mail pcr11.morava@seznam.cz ,
při pozdním odhlášení bude nutné vše uhradit.

Program dle STD 2016 a časový harmonogram:

I.půlden, sobota 11.6.2016
Rozplavání 13:00 – 13:25 žačky,
13:25 – 13:50 žáci
Zahájení
14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

100m znak žačky
100m znak žáci
200m prsa žačky
200m prsa žáci
50m volný způsob žačky
50m volný způsob žáci
100m motýlek žačky
100m motýlek žáci
100m polohový závod žačky
100m polohový závod žáci
200m volný způsob žačky
400m volný způsob žáci
4x50m pol. štafeta žačky
4x50m pol. štafeta žáci
800m volný způsob žačky

5r.
5r.
4r.
4r.
5r.
5r.
5r.
5r.
5r.
5r.
4r.
3r.

3r.

II. půlden, neděle 12.6.2016
Rozplavání 8:00 – 8:25 žačky,
8:25 – 8:50 žáci
Zahájení 9:00
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

100m volný způsob žáci
100m volný způsob žačky
100m prsa žáci
100m prsa žačky
200m znak žáci
200m znak žačky
50m motýlek žáci
50m motýlek žačky
200m polohový závod žáci
200m polohový závod žačky
200m volný způsob žáci
400m volný způsob žačky
4x50m volný způsob žáci
4x50m volný způsob žačky
800m volný způsob žáci

5r.
5r.
5r.
5r.
4r.
4r.
5r.
5r.
4r.
4r.
4r.
3r.

3r.

Systém soutěže:
Startují:
Omezení startů:

Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas.
Žáci a žačky ročník narození 2005.
Závodníci a závodnice na Poháru ČR žactva smí být přihlášeni a startovat maximálně v
šesti disciplínách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplínách jednotlivců
a štafetě v jednom půldnu. V disciplínách na 50 m a 100 m bude zařazeno maximálně 30
závodníků, tzn. 5 rozplaveb. V disciplínách na 200 m bude zařazeno maximálně 24
závodníků, tzn. 4 rozplavby. V disciplínách na 400 a 800 m bude zařazeno maximálně 18
závodníků tzn. 3 rozplavby. V případě, že se do závodu kvalifikuje, na základě shodného
času na posledním kvalifikačním, tj. 30. resp. 24. a 18. místě více závodníků, bude do
losování příslušné disciplíny přidána jedna rozplavba tak, aby v závodě dostali možnost
startovat všichni závodníci, kteří se po uzavření prezentace a odhlášek do disciplíny
kvalifikovali. Na neobsazené dráhy v první rozplavbě budou nasazeni další náhradníci v
příslušné disciplíně. Pokud by po doplnění náhradníků na volné dráhy došlo k opakované
shodě časů na posledním místě, nebude z těchto závodníků startovat žádný a dráha příp.
dráhy, zůstanou volné.

Způsob kvalifikace:

Kvalifikací pro Letní pohár ČR jedenáctiletého žactva jsou pouze Letní krajské (oblastní)
poháry (přebory) žactva. Závodníci se mohou na Pohár ČR 11ti letého žactva přihlašovat
pouze na disciplíny, v nichž startovali na kvalifikaci a pouze s časy dosaženými v této
kvalifikační soutěži. Není povoleno přihlašovat se mezičasem dosaženým v jiné
disciplíně. Pokud se závodník kvalifikačního závodu nezúčastnil, je možno uvést na
přihlášku čas evidovaný v centrální evidenci výkonů ČSPS od 1.1.2016 do termínu
přihlášek. Důvodem, kdy lze v přihlášce použít časy z jiných závodů než kvalifikačních je
nemoc doložená lékařským potvrzením.
V závodech je povolen start pouze ve štafetě s podmínkou, že vedoucí odevzdá při
prezentaci společně s přihláškou štafet i seznam závodníků, kteří budou startovat pouze
ve štafetách a předloží jejich registrační průkazy ke kontrole.

Start ve štafetách:

Námitky a pokuty:

Dle SŘ čl.11.3,4 neodhlášení nebo neomluvení přihlášeného závodníka
(startu) v předepsaném čase
300Kč
Dle SŘ čl.11.7,10 nenastoupení závodníka k závodu
200Kč
Dle SŘ čl.17.2 neomluvené nenastoupení k vyhlášení vítězů
200Kč
Dle SŘ čl.17.2 nepotvrzení účasti oddílu dle rozpisu
500Kč
Dle SŘ čl.18.4. podání námitky s vkladem
300Kč

Vyhodnocení soutěže:

Vítězové obdrží diplom a medaili.

Ubytování a strava:
Informace:

Viz. doplňující informace

Přihlášky, sestavení startovní listiny – Vladislav Tytko, tel. 605 950 259, pcr11.morava@seznam.cz
Ubytování, stravování - Roman Mozga, tel. 723 160 040, roman.mozga@tiscali.cz

Těšíme se na Vaši účast
PK Havířov

