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                     R O Z P I S  S O U T Ì Ž E

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. POØADATEL       Akvabelky Delfínek Ostrava 
                                   hlavní rozhodèí: Marta Rokytková
                                   vedoucí protokolu: Kateøina Víteèková
                                   poèítaè: Tomáš Lukasik

2. TERMÍN                Pondìlí 1.5.2018 - státní svátek

3. MÍSTO                    Ostrava, bazén Saréza - Vodní svìt!!!(Èapkárna), 25 m bazén 
                                    
                                  
4. PØIHLÁŠKY         Pøedbìžnou pøihlášku do 7. 4. 2018 a závaznou do 20.4.2018
                                    (staèí e-mailem) na adresu: performing.arts@seznam.cz 
                                    Pøihlášky zaslané po termínu nemusí být pøijaty.
                                    Pøijetí pøihlášek bude potvrzeno na Vámi uvedený e-mail 

5. LOSOVÁNÍ            Losování se koná 26.4.2018 - ve 14,00 losování skupiny PF        
                                    v 18,00 startovního poøadí závodnic pro jednotlivé disciplíny
                                    na adrese Pivovarská 11, Moravská Ostrava. 

Sokolská tø. 2590/44, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

SOUTÌŽ V POVINNÝCH FIGURÁCH
PRO ŽÁKYNÌ  „A” , „B” a MŽ



6. HOSPODÁØSKÉ PODMÍNKY
Poøadatel hradí pouze technické uspoøádání soutìže, závodnice a rozhodèí se závodù zúèastní na náklady
vysílajícího oddílu. Každý klub má povinnost vyslat nejménì 2 rozhodèí. Pøihlásí-li klub do soutìže více jak
10 závodnic, musí vždy na každých dalších 5 závodnic delegovat jednoho rozhodèího. Každý klub je povinen
potvrdit poøadateli úèast rozhodèích nebo jejich odhlášení, a to nejpozdìji do 12.00 hod dne pøedcházejícímu
soutìži. Za odhlášené rozhodèí je oddíl SY povinen zajistit náhradníky.

Startovné ve výši 250,-…..pouze Figury
                             350,- ….Figury + soutìž družstev (kombinace 2 disciplín)
                             400,- …..kombinace všech 3 disciplín
za každou závodnici – dle disciplín, uhradí vedoucí klubu pøi prezentaci

7. UBYTOVÁNÍ     bližší informace a rezervace ubytování do 15.4. 2018, tel. 604 556 037 nebo 
                                731 054 331 popøípadì mailem 
                                Pøedpokládaná cena za ubytování 350,- -400,-/os.a noc

8. INFORMACE   o soutìži lze získat na tel. 604 556 037 Kateøina Víteèková nebo na e-mailové adrese
                                performing.arts@seznam.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1.PRÁVO  ÚÈASTI  Soutìž je urèena pro sportovní kluby - 
                                  Kategorie Mladší Žákynì  /roè, nar.2006-2009/ - PF, sola max.5                                   
                                  Kategorie Žákynì A a B - v soutìži mohou startovat pouze závodnice, které nejsou 
                                   držitelkami žádné VT. Zahranièní závodnice musí tuto podmínku splòovat také.  

2.SOUTÌŽNÍ DISCIPLINY 
       2.1.  Figury jednotlivkyò -         - 

                                                    - kategorie Žákynì A (viz Figury)
                                  1. kategorie – roèník narození 2007 a starší
                                  2. kategorie – roèník narození 2008
                                  3. kategorie – roèník narození 2009 
                                  4. kategorie – roèník narození 2010 a 2011      
                                                     - kategorie Žákynì B (viz Figury)
                                  1. kategorie – roèník narození 2008 a starší
                                  2. kategorie – roèník narození 2009
                                  3. kategorie – roèník narození 2010
                                  4. kategorie – roèník narození 2011
                                  5. kategorie    roèník narození 2012 a mladší

       2.2. Soutìž družstev – každý oddíl mùže pøihlásit 1-2 družstva složena z 5-ti závodnic ze stejné

                                  kat. Žákynì A, B nebo MŽ  (závodnicím se budou sèítat dohromady body za Figury)  

       2.3.Synchro DELFÍNEK – soutìž 3 závodnic v synchronním provedení figur. Oddíl mùže pøihlásit

                                  1-2 tøí èlenné týmy, které pøedvedou jednotlivé figury – žákynìk A nebo B
                                  synchronnì. Hodnotí se provedení, synchronizace a umìlecký  dojem – figury musí 
                                  být poskládané za sebou jako celá sestava. 

         

                    
                 
                                  

performing.arts@seznam.cz

kategorie Mladší žákynì  (viz Figury FINA 2018-202)

2.4 Sólo MŽ –  volné sestavy. Za každý oddíl max.5 
                                  A - roèníky 2008-2009
                                  B - roèníky 2006-2007 
                                  soutìžit mohou závodnice i bez VT

mailto:performing.arts@seznam.cz


3. PREZENTACE     Pøi prezentaci, pøed soutìží, v hale bazénu, bude provedena kontrola 
                                   dokladù všech  závodnic i rozhodèích. Závodnice bez platných dokladù
                                   nemohou soutìžit.Rozhodèí bez dokladù nemohou rozhodovat.

4. ÚBOR                 FIGURY A SOUTÌŽ DRUŽSTEV - podle pravidel FINA
                                  Synchro DELFÍNEK a sola MŽ- libovolné

5. NÁMITKY        Podle soutìžního øádu.

6. PØEDPLAVKYNÌ     Zajistí poøádající oddíl.

7. CENY A TITULY   - závodnice na prvních tøech místech ve všech soutìžních disciplínách obdrží 
                                  medaili, diplom, drobný dárek, družstvo i pohár. Závodníci na ostatních místech   
                                  obdrží pamìtní list i pamìtní medaili.

C) PØEDBÌŽNÝ ÈASOVÝ ROZVRH SOUTÌŽE

        9,00 - 10,00       prezentace závodnic a rozhodèích
       10,00                   porada rozhodèích
       10,15 – 15,00      povinné figury žákynìk A,B a MŽ
       15,00 – 16,00      synchro DELFÍNEK 
        16,00 - 17,00     sóla MŽ
       17,30                   nástup a vyhlášení výsledkù soutìže

       Èasový rozvrh bude upraven podle poètu pøihlášených závodnic. 

       Poøadatel si vyhrazuje právo èasových zmìn v prùbìhu soutìže. Prosíme vedoucí jednotlivých
       družstev, aby s touto skuteèností poèítali. 

D) VSTUP DO ŠATEN

     Èipy vyzvednou vedoucí družstev proti  záloze 50,-Kè za  klub, vždy 2 osoby do jedné skøíòky. 

                V Ostravì dne 16. 3. 2018                     za poøádající oddíl  
                                                                                                         Kateøina Víteèková
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