Klub plavců mělnických, z. s.
pořádá

MEZIMĚSTSKÝ PŘEBOR
Všeobecná ustanovení:
Datum: sobota 19. 5. 2018
Místo: Krytý plavecký bazén Mělník
Závodiště: bazén 25 m, 6 drah oddělených plováky, hloubka 1,2 – 4,8 m
Přihlášky: středa 15. 5. 2018 on-line systémem ČSPS nebo na e-mail: pluka@centrum.cz
pouze ve formátu txt nebo xls. pro export
Odhlášky: nejpozději do 10:00 hod. v pátek 18. 5. 2018, ostatní až na místě ráno při prezenci
Kvalifikace: přihlášený čas
Startují: přijatí závodníci pozvaných klubů: PKLit, MPKÚ + CHÚ + ÚAPS , PKLo, PŠLou, SŠKru,
PKLtv, PKMo, PKMěl, KPMěl, PKDěč za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí družstva.
Kategorie: žáci a žačky roč. narození 2009 a ml., 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a starší

Technická ustanovení:
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. V soutěži bude
použito pravidlo jednoho startu. Plave se přímo na čas dle přihlášených časů, všechny kategorie
dohromady, rozdělení bude provedeno ve výsledcích.
Finanční podmínky: náklady na uspořádání budou rozpočítány podle počtu startů na jednotlivé
kluby.
Ceny: první tři závodníci a závodnice v každé kategorii a disciplíně obdrží diplom. Zda se bude
ročník 2004 a starší vyhlašovat, dohodnou vedoucí na poradě před začátkem závodů.
Prezentace: 8.00 – 8.30 v kanceláři Plaveckého školy
Zvláštní ustanovení: klíčky od skříněk budou vydávány na oddíl dle počtu přihlášených plavců.
Počítejte, že je skříněk v šatnách málo, takže bude platit stejné pravidlo jako na podzim. Vstup na
bazén je povolen pouze po převlečení v plavkách nebo ve sportovním úboru určenému na bazén.
Z důvodu kapacity bazénu omezte prosím počet doprovodu.
K bazénu bude umožněn vstup v 7.30 hod.
Žádám vedoucí družstev, aby dohlédli na udržování pořádku v prostorách bazénu a přezouvání
při vstupu do vestibulu bazénu.
Informace: Petr Lukášek, tel 605148437, e-mail: pluka@centrum.cz
Občerstvení na bazéně bude v provozu!
Pro rozhodčí bude zajištěn oběd na bazéně.

Časový pořad a rozpis závodů:
Sobota 19.5.2018 dopoledne
rozplavání od 8,00 hodin do 8,50 hodin, zahájení závodů v 9,00
hodin
1. 200 VZ žačky
3. 50 P žačky
5. 200 P žačky r. 2007 a starší
7. 100 Z žačky
9. 50 M žačky
11. 200 M žačky r. 2006 a starší
13. 100 VZ žačky
15. 100 PZ žačky
17. 400 PZ žačky r. 2006 a starší

2. 200 VZ žáci
4. 50 P žáci
6. 200 P žáci r. 2007 a starší
8. 100 Z žáci
10. 50 M žáci
12. 200 M žáci r. 2006 a starší
14. 100 VZ žáci
16. 100 PZ žáci
18. 400 PZ žáci r. 2006 a starší

Sobota 19.5.2018 odpoledne
zahájení závodů 90 minut po ukončení dopoledního programu
19. 100 P žačky
21. 50 VZ žačky
23. 100 M žačky
25. 50 Z žačky
27. 200 Z žačky r. 2007 a starší
29. 200 PZ žačky
31. 400 VZ žačky
33. 800 VZ žačky r. 2008 a starší

20. 100 P žáci
22. 50 VZ žáci
24. 100 M žáci
26. 50 Z žáci
28. 200 Z žáci r. 2007 a starší
30. 200 PZ žáci
32. 400 VZ žáci
34. 1500 VZ žáci r. 2006 a starší
35. 800 VZ žáci r. 2007-2008

Dlouhé tratě odplavat doma, do výsledků budou zapsány

Zúčastněné oddíly a kluby zajistí rozhodčí !

