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Tato akce je finančně podpořena městem Bruntál 



 

 

 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 
 

2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených drah, obrátky 
hladké, měření časů  -  poloautomatické 
Loc: 49°59'29.287"N, 17°27'47.812"E 

 
3. Datum konání a časový rozvrh: 

 

 sobota dopoledne Sobota odpoledne 

rozplavání: 08.00 hodin 13.00 hodin 

nástup a zahájení 08.50 hodin 13.50 hodin 
 

Prezence: v sobotu 19.3.2022 od 07:30 v prostorách bazénu 

 
 

4. Přihlášky: 
Zasílají oddíly (kluby) do 11.března 2022 výhradně cestou IS ČSPS, zahraniční účastníci ve formě 
souboru Lenex na adresu jan.michalik@czechswimming.cz . Přihlášky jinou formou nebudou akceptovány. 

 
Informace podává: Jan Michalík, tel: 604 933 124 

 
Na přihlášky zaslané po termínu a jiným způsobem nebude brán zřetel ! 

 
5. Hospodářské podmínky: 
Přihlášené oddíly startují na vlastní náklady. Startovné činí 80,-Kč za každý přijatý start. Startovné uhradí 
vedoucí (závodníci) při presenci. 

 
6. Ubytování: 
V případě potřeby si zajišťují oddíly vlastními silami.  

 
7. Stravování: 

   Pořadatel nezajišťuje 
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II. Technická ustanovení 
 

Závodí se podle Pravidel plavání , soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu pokud to neodporuje 
směrnicím o závodění mládeže. 

 
Kategorie společné pro muže i ženy: 

 

A   -    ročník   narození   2014 a mladší 
C    -   ročník   narození   2012  

 
Pořadí disciplín: 

B  -  ročník narození 2013 
D - ročník narození 2011

sobota 19.3.2022 rozpl. 08.00 hodin zahájení závodu 09.00 hodin 

1. 25 m motýlek žáci A,B 7. 25 m znak žáci A,B 
2. 25 m motýlek žačky A,B 8. 25 m znak žačky A,B 
3. 50 m motýlek žáci C 9. 50 m znak žáci C 
4. 50 m motýlek žačky C 10.        50 m znak žačky C 
5. 100 m motýlek žáci D 11. 100 m znak žáci D 
6. 100 m motýlek žačky D 12. 100 m znak žačky D 

 

13. 4x25 volný způsob žáci 14. 4x25 volný způsob žačky 

sobota 19.3.2022 rozpl. 13.00 hodin zahájení závodu 14.00 hodin 

15. 25 m prsa žáci A,B 21. 25 m vol. zp. žáci A,B 
16. 25 m prsa žačky A,B 22. 25 m vol. zp. žačky A,B 
17. 50 m prsa žáci C 23. 50 m vol. zp. žáci C 
18. 50 m prsa žačky C  24. 50 m vol. zp. žačky C  
19. 100 m prsa žáci D 25. 100 m vol. zp. žáci D 
20. 100 m prsa žačky D 26. 100 m vol. zp. žačky D 

 

27. 4x25 PZ žáci 28. 4x25 PZ žačky 



 

 

System soutěže: 
Závody jsou soutěží jednotlivců., Všechny disciplíny se plavou v rozplavbách přímo na čas. Závodníci jsou 
nasazováni na jednotlivé dráhy a do rozplaveb podle přihlašovaných časů, s ohledem na věkovou kategorii. 
Vyhlašování vítězů bude prováděno po jednotlivých kategoriích. Ve štafetách musí být vždy jeden z plavců 
TRENÉR. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění volných míst v rozplavbách svými závodníky, případně omezit 
počet rozplaveb tak, aby byl schopen dodržet časový rozvrh.  

 
V případě vyššího počtu účastníků může být rozplavání rozděleno na dvě části (muži zvlášť a ženy zvlášť). 
Toto bude upraveno podle počtu přijatých závodníků. 

 
   Námitky a protesty: 

Podávají písemně vedoucí družstev, nejpozději do 30 minut po výskytu či oznámení události vrchnímu rozhodčímu 
s vkladem 200,-Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
Ceny: 
Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží diplom, možná medaili a věcnou cenu.  

 
Odhlášky: 
Odhlášku ze závodu je nutno zaslat nejpozději do 17.3.2022 08:00 hodin,cestou IS ČSPS. Na odhlášky zaslané 
po termínu nebude brán zřetel, vysílající složka však může vzít za včas neodhlášeného závodníka náhradu.  

 
 
 
 
 

 

V Bruntále dne 2.1.2022 Jan Michalík 
předseda PK Slavoj Bruntál 

 

 

 

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál. 
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