
ROZPIS  IV.ročníku závod] 
 

Vsetínský  krpec – Pohár pUátelství  v plavání. 
 
 
 

VŠEOBECNÁ    USTANOVENÍ  : 
 

Tízení 
soutEže           :      SoutEž Uídí  Oblastní soutEžní komise  ČSPS - SMaS  Ostrava. 
    
PoUadatel        :      Plavecký  oddíl TJ  Alcedo Vsetín   
                               .                                 
Datum             :      ř.kvEtna   2015              rozplavání   v 9,00    
                                                                       zahájení   v  10,00    
 
Místo              :      krytý bazén Vsetín,Jiráskova 340  
                              25m, 6 drah,  obrátky  hladké 
 

PUihlášky       :      on-line systémem, nebo e-mailem na tiskopise PUihláška na mistrovské  
                             soutEže, pUihláška formát txt. . Rozpis bude zveUejnEn  na  webových strán  
                              kách  ČSPS, oddílu  tjvs.estranky.cz  a  SMaS (plavanimorava.webnode.cz). 
                              PUihlášky zasílejte na e-mail drobnik.m@seznam.cz  nejpozdEji  do  
                                                                     26.dubna 2015.  
  
                              NepUijatí  závodníci  budou oznámeni mailem, pUijatí na webových stránkách  
                              ČSPS a oddílu. 
    
Sestavení star-    bude provedeno  30.dubna 2015 v budovE  mEstských lázní  v  dobE  od 10,00   
tovní  listiny        do  12,00  hod. 

                                                                                                                                      
HospodáUské   :   a,  pUijatí  závodníci  a  závodnice   startují   na  náklady   vysílajícího  oddílu. 
podmínky             b,  za každý start pUijatého  závodníka  vysílající  oddíl  zaplatí startovné 
                                   ve výši  40 Kč ( za  chybEjícího  závodníka je  možno  vzít náhradu). 
                    
Informace        :    podává  Libor Vakrčka nebo Miloš Drobník. V Po,Út,St,Pá  14 – 17 hod.  
                             ,Čt  od  13 - 15  hod. - bazén  +420/571 411 077.  
                              Od 19 hod. veškeré informace podá Miloš Drobník  +420 575 540 284,   
                              mob.+420 739 229 382 . 
  
  
                             

                            

TECHNICKÁ    USTANOVENÍ  : 
 
 

PUedpis :  Závodí se  podle Pravidel   plavání FINA  a  ustanovení  tohoto   rozpisu. V soutEži 
                        bude  použito pravidlo jednoho start] – pravidlo SW 4.4   
 
                         
Program  a  ča -      Sobota dopoledne  ř.kvEtna 2015                          rozplavání   v   9,00  hod. 
sový   poUad :                                                                                            zahájení    v  10,00 hod. 
 
                                                                                                   
                      1.    100 m pol.závod   žáci  A,B,C               11  rozplaveb 
                       2.    100 m pol.závod   žačky  A,B,C               11  rozplaveb 
 3. 100 m motýlek  žáci A,B    7 rozplaveb 
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 4.   50 m motýlek žáci C                         4 rozplavby 
 5.   50 m motýlek žačky C    4 rozplavby 
 6. 100 m motýlek žačky A,B    7 rozplave      
                          7.    100 m znak   žáci  A,B               7  rozplaveb 
     8.      50 m znak   žáci  C                 4  rozplavby 
   9.  50 m znak   žačky C                 4  rozplavby  
                        10.    100 m  znak   žačky  A,B,                 7  rozplaveb  
   11.     4 x 50 m polohový závod  smíšená štafeta 
                   
         
 Sobota odpoledne  ř.kvEtna 2015              rozplavání ve 14,00 hod 
      zahájení v 14,50 hod. 
 
 12.    100 m  prsa  žáci  A,B           7  rozplaveb 
                       13.      50 m  prsa  žáci C    4  rozplavby 
                       14.      50 m  prsa   žačky  C    4  rozplavby    
                       15.    100 m  prsa   žačky  A,B    7  rozplaveb 
                       16.    100 m  volný zp]sob  žáci  A,B    7  rozplaveb 
                       17.      50 m  volný zp]sob  žáci  C    4  rozplavby 
                       18.      50 m  volný zp]sob  žačky  C            4  rozplavby 
                       19.    100 m  volný zp]sob  žačky   A,B    7  rozplaveb  
                       20.     8 x 50 m volný zp]sob smíšená štafeta  
 
                       
                     Vyhlášení vítEz] každé kategorie v jednotlivých disciplínách bude následovat  po    
                     ukončení  následující disciplíny. Na závEr bude vyhlášen, nejlepší dívčí a chlapecký   
                     výkon.  
   
Systém sou- 
tEže :   Závody jsou soutEží  jednotlivc]. VítEzem své  kategorie  se  stává   závodník –    
                      závodnice s nejlepším dosaženým výkonem své kategorie. Závodníci  jsou nasa-  
                      zováni na jednotlivé dráhy a do  rozplaveb  podle pUihlašovaných čas], bez ohledu  
                      na vEk.PUi rovnosti bod] nejlepšího výkonu, prvenství náleží tomu, který byl určen  
                      v rozplavbE jako lepší cílovými rozhodčími. Z r]zných kategorií pak mladší plavec. 
                      U smíšených štafet nerozhoduje stáUí, platí však stejná polovina pohlaví. 
  
Startují :   pUihlášení a  pUijatí  závodníci - závodnice  podle  výkonu  dosaženého v období od  
                      1.záUí 2014 bez ohledu na webové registraci ČSPS. PoUadatel si vymiOuje  právo na   
                      doplnEní  volných  míst  v  rozplavbách  svými závodníky  a  tak  dodržet plánovaný                        
                      počet  rozplaveb. 
  
VEkové  ka-                        žactvo    C     :      2005  -  2006 
tegorie :  žactvo    B     :      2003  -  2004 
   žactvo    A     :      2001  -  2002 
 
 
Odhlášky   :   v souladu se SoutEžním Uádem je možno odhlásit závodníky z jednoho nebo více  
  start] bez udání d]vodu. Odhláška musí být odeslána nejpozdEji 48 hodin pUed  
                        začátkem soutEže. Jinak závodník musí startovat ve všech disciplínách do nichž   
                        byl pUijat, pUípadnE oddíl za závodníka zaplatí startovné.                                 
                        
Podmínky :    vedoucí   jednotlivých  oddíl]  pUedloží  za  své  závodníky  platné  registrační  
                        pr]kazy (vylepené známky) včetnE odhlášek (pokud není pUihláška podána on-line)  
                        a zaplatí startovné  poUadateli za  pUijaté závodníky. Za  onemocnElé  závodníky  je   
                        možno  pUivézt  náhradníky. Za zdravotní stav závodník] zodpovídá vedoucí nebo  
                        trenér. Prezentace bude provádEna, pokud nedojde ke zmEnE, na bazénu v dobE  
                        od 8,30 – 9,15 hod..startovné pak v pr]bEhu polední pUestávky. 



                                                                                                                        
Ceny : VítEzové  jednotlivých  disciplín na prvních tUech místech  obdrží diplom. Diplomem    
                        a vEcnou  cenou  budou ohodnocení vítEzové plaveckého pEtiboje i nejlepší dívčí a  
                        chlapecký  výkon. 
                        
                         
Námitky : se  podávají do 30  minut po výskytu či  oznámení  události  VR s  vkladem  200  Kč, 
  který  v  pUípadE  zamítnutí  propadá  ve  prospEch  Uídícího  orgánu  soutEže  -   
                       OSK  SMaS   ČSPS. 
                          
 
 
 
 
Ve VsetínE   20. bUezna  2015             Mgr.Miloš Drobník 
         pUedseda  plaveckého  oddílu 
 
 
 


