
ZIMNÍ POHÁR 11 LETÉHO ACTVA 2014 

ORGANIZA NÍ POKYNY 

 
Po adatel                 
KPSP Kometa Brno  

 
Místo závodu                      
Plavecký bazén TJ Tesla, Halasovo nám stí 7, Brno  Lesná   
 
Datum konání a asový rozvrh                     
 sobota 6. 12. 2014  13:00  13:50 hodin  rozplavání, 14:00 závody                
 ned le 7. 12. 2014  8:00  8:50 hodin  rozplavání, 9:00 závody 
 
Bazén 
25 m/6 drah, obrátky hladké, ru ní m ení 
 
P ihlá ky 
zasílají oddíly výhradn  On line systémem do 26. 11. 2014 
Seznam p ijatých bude zve ejn n na www.kometaplavani.cz a on line na stránkách SPS do 
1. 12. 2014.   
 
Hospodá ské podmínky 
40,  K  za start v závod  jednotlivc , v závod  tafet se startovné neplatí 
 
Odhlá ky 
Termín pro odhlá ení disciplín, ubytování a stravy je tvrtek 4. 12. 2014 do 13:00 na e mail: 
pohar11@kometaplavani.cz, p i pozdním odhlá ení bude nutné v e uhradit. 
 
 
Program disciplín a asový po ad 
1. p lden  sobota 6. 12. 2014    2. p lden  ned le 7. 12. 2014  
Za átek závod  14:00 hod.     Za átek závod  9:00 hod.  
Rozplavání 13:00  13:50 hod.    Rozplavání 8:00  8:50 hod.  
1. 100m znak a ky 5 r.     16. 100m volný zp sob áci 5 r.  
2. 100m znak áci 5 r.     17. 100m volný zp sob a ky 5 r.  
3. 200m prsa a ky 4 r.     18. 100m prsa áci 5 r.  
4. 200m prsa áci 4 r.      19. 100m prsa a ky 5 r.  
5. 50m volný zp sob a ky 5 r.    20. 200m znak áci 4 r.  
6. 50m volný zp sob áci 5 r.    21. 200m znak a ky 4 r.  
7. 100m motýlek a ky 5 r.     22. 50m motýlek áci 5 r.  
8. 100m motýlek áci 5 r.     23. 50m motýlek a ky 5 r.  
9. 100m polohový závod a ky 5 r.    24. 200m polohový závod áci 4 r.  
10. 100m polohový závod áci 5 r.    25. 200m polohový závod a ky 4 r.  
11. 200m volný zp sob a ky 4 r.    26. 200m volný zp sob áci 4 r.  
12. 400m volný zp sob áci 3 r.    27. 400m volný zp sob a ky 3 r.  
13. 4x50m pol. tafeta a ky     28. 4x50m volný zp sob áci  
14. 4x50m pol. tafeta áci     29. 4x50m volný zp sob a ky  
15. 800m volný zp sob a ky 3 r.    30. 800m volný zp sob áci 3 r. 
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Ubytování + stravování 
Po ádající oddíl zajistí v em oddíl m ubytování a stravování na základ  závazné objednávky.   
Cena noclehu iní pro d ti 200,  K /noc, pro dosp lé 310,- K /noc. Ubytování na kolejích 
Mendelovy univerzity, Jana Babáka 1861/3, 616 00 Brno (Tauferovy koleje). Autem cca 10 
minut, MHD od bazénu cca 20 minut s jedním p estupem.  
Stravování v Lidové jídeln  na ulici Sta kova 18a v cen  120,   K  za sobotní ve e i a 
ned lní snídani.  
Ubytování ani stravování není v blízkosti bazénu (nutno jet vlastní dopravou nebo MHD, od 
ubytování mo no p ky na stravu  cca 10 minut). 
Platba za stravu prob hne p i prezentaci (p ipravte si seznam). Platba za ubytování na 
recepci na kolejích.   
Na ubytování a stravování za lete závaznou objednávku do 1. 12. 2014 do 12:00 na e mail: 
pohar11@kometaplavani.cz  p. T. Doubrava (tel. 728 286 856). 
 
Prezentace + potvrzení ú asti 
Prob hne ve vestibulu bazénu v sobotu od 12:00 do 13:00 a v ned li 7:30  8:00 (povinnost 
potvrdit ú ast telefonicky nebo p es SMS do pátku do 20:00  tel.: 728 286 856) 
Omluvenky p ivezte s sebou na prezentaci.  
 
P ihlá ky tafet 
Na formulá i SPS P IHLÁ KA TAFET   odevzdejte p i prezentaci. 
 
Ceny 
Vít zové obdr í medaili a diplom. 
 
Námitky a pokuty 
Dle S  l. 11.3, 4 neodhlá ení nebo neomluvení p ihlá eného závodníka 
(startu) p edepsaném ase               300,  K  
Dle S  l. 11.7, 10 nenastoupení závodníka k závodu        200,  K   
Dle S  l. 17.2 neomluvené nenastoupení k vyhlá ení vít z      200,  K   
Dle S  l. 17.2 nepotvrzení ú asti oddílu dle rozpisu        500,  K   
Dle S  l. 18.4 podání námitky s vkladem           300,  K   
 
Výsledky 
Budou vyv eny v míst  sout e a on line na svazových stránkách 
 
Ostatní 
P i prezentaci obdr í ka dý oddíl daný po et startenek na atní sk í ku (nutno chodit po 2), 
z kapacitních d vod  není mo ný vstup rodi  k bazénu, prosíme o respektování. 
 
Informace 
Tomá  Doubrava   
tel.: 728 286 856 
e mail: pohar11@kometaplavani.cz 
 
T íme se na setkání v Brn   
Organiza ní výbor KPSP Kometa Brno 

mailto:pohar11@kometaplavani.cz

