
Ivana Davídková, Za kinem 1041, 289 12 Sadská

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

žáci a žačky ročník narození 2000 

žáci a žačky ročník narození 2002

pořadateli  závodů  náklady za  nájem bazénu, a  to na základě  faktury

zaslané na adresu hospodářky KP SKO ČUS:

Štafety se plavou v jedné kategorii, společně pro všechny ročníky.

Slavomír Cirnfus  - tel. 737 884 985.

4 rozplavby  tj. 24 závodníků,  po 8 z  každého  ročníku a  v disciplinách  

po 6 z každého ročníku. Pokud některý ročník  neobsadí plný počet míst, 

10 z  každého ročníku, v disciplinách  na 400 m se  poplavou maximálně  

večeře, a neděle  30. 11. snídaně,  zajistí pořadatel  na základě závazné 

objednávky zaslané na e-mailovou adresu - masekpb@seznam.cz

pořadateli  soutěže,  za  každého  přijatého  a  dle  bodů  A 2.1 a A 3.1

Nejpozději  před  zahájením  druhého  soutěžního půldne  uhradí  oddíly 

Oddíly  startují   na  vlastní   náklady,  Komise  plavání  SKO  ČUS  hradí 

Kategorie:

Hospodářské podmínky:

Společných ustanovení těchto  STD, neodhlášeného příp. neomluveného

Plavecký klub Příbram

ubytování  na  29. 11.  a stravování  v rozsahu  sobota  29. 11. oběd a

Seznam přijatých závodníků:

Zimní do čtvrtka 20. 11. 2014

Letní v pátek 23. 5. 2014

cirnfusss@seznam.cz

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Přihlášky: ONLAJN systém KP SKO, nebo

Letní

Zimní

Zimní  29. -  30. 11. 2014   Plavecký bazén Aquaparku Příbram

Klub sportovního plavání Kladno

časy dosaženými na příslušnékvalifikační soutěži. V případě, že se plavec   
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Letní   31. 5. - 1. 6. 2014    Plavecký bazén Aquaparku KladnoDatum a místo konání:

Závody se  plavou v  rozplavbách přímo  na čas. V disciplinách na 50 m,

800 m a 1500 m se  poplavou maximálně 3 rozplavby, tj. 18 závodníků,

se na Letní  a  Zimní přebor Stř. kraje žactva mohou přihlašovat pouze s

100 m a 200 m se poplave maximálně 5 rozplaveb, tj. 30 závodníků, po

nabídky na ubytování uvedené na konci tohoto rozpisu. Na Zimní přebor,

Termín přihlášek: Letní do čtvrtka 22. 5. 2014

Zimní v pátek 21. 11. 2014

e-mail   

Ubytování a stravování: Ubytování  na  Letní  přebor  si  zajišťují  oddíly/kluby samostatně  podle 

žáci a žačky ročník narození 2001 

Způsob kvalifikace: Kvalifikací  pro Letní přebor Stř. kraje žactva je 1. a 2., pro  Zimní přebor

Stř. kraje žactva 3. a 4. kolo Krajské základní  soutěže žactva. Závodníci 

Omezení startů: Závodníci  a závodnice mohou na  Přeboru Středočeského  kraje žactva

startovat  v  každém  soutěžním  půldnu  maximálně  ve  3  disciplinách

jednotlivců a štafetě. 

přijatý  závodník  staršího ročníku má  horší přihlášený čas, než nepřijatý 

závodník mladšího ročníku, bude tímto nahrazen.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

bude příslušný počet  rozplaveb doplněn z  náhradníků. V případech, kdy

Informace:

Startovné:

Systém soutěže:

závodníka, startovné ve výši 35,- Kč za start.



1,   200 m volný způsob žáci 5 r. 13,   50 m volný způsob žačky 5 r.

2, žačky 5 r. 14,   50 m volný způsob žáci 5 r.

3, žáci 5 r. 15,   200 m polohový závod žačky 5 r.

4, žačky 5 r. 16,   200 m polohový závod žáci 5 r.

5, žáci 5 r. 17,   100 m znak žačky 5 r.

6, žačky 5 r. 18,   100 m znak žáci 5 r.

7, žáci 5 r. 19,   400 m volný způsob žačky 4 r.

8, žačky 5 r. 20,   4x50 m volný způsob žáci

9, žáci 4 r. 21,   4x50 m volný způsob žačky

10, žačky 22,   1500 m volný způsob žáci 3 r.

11, žáci

12, žačky 3 r.

23, žačky 5 r.

24, žáci 5 r.

25, žačky 5 r.

26, žáci 5 r.

27, žačky 5 r.

28, žáci 5 r.

29, žačky 5 r.

30, žáci 5 r.

31, žačky 4 r.

32, žáci 4 r.

  100 m polohový závod

  200 m znak

  100 m polohový závod

  400 m volný způsob

  4x50 m polohová štafeta

  4x50 m polohová štafeta

  200 m znak

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

3. půlden - neděle 1. 6. resp. 30. 11. 2014

 začátek závodů 9,00 hod.

  400 m polohový závod

Hodnocení: V disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně,

Štafety se hodnotí, tak jak se plavou tj. společně bez rozdílu věku. 

  400 m polohový závod
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  200 m volný způsob

  100 m prsa

  100 m prsa

  200 m motýlek

  200 m motýlek

 1. půlden - sobota 31. 5. resp. 29. 11. 2014 
začátek závodů 9,30 hod.

  100 m motýlek

Ceny:

Výjimku tvoří závodníci zařazení do SCM II. Středočeský kraj, kteří se v

akce doložená potvrzením školy, nebo reprezentační povinnosti.

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod.

Potvrzení účasti:

umístí na 1. - 3. místě obdrží diplom. 

  100 m motýlek

  200 m prsa

  200 m prsa

  100 m volný způsob

  100 m volný způsob

  800 m volný způsob

Časový pořad disciplin:

uvést jiný čas, je nemoc doložená lékařským potvrzením, povinná  školní  

listině ČSPS 2014. Důvodem neúčasti na kvalifikačním závodě, kdy lze

může být přihlášen s časem z jiných závodů uvedených v Termínové

kvalifikačního závodu nezúčastnil, nebo byli v dané disciplině disvalifikován

na  1. - 3. místě  obdrží  medaili a diplom. Závodníci  ze štafet, které se 

Pro  sestavení  startovní  listiny  s  doplněnými  náhradníky  jsou  oddíly

 2. půlden - sobota 31. 5. resp. 29. 11. 2014 

V každém  ročníku se závodníci, kteří  se umístí v disciplinách jednotlivců 

době  konání  kvalifikační  soutěže mohou  zúčastnit jiných  závodů, pro

pro  přihlášku  na Letní  či Zimní  přebor  Stř. kraje  žactva  však mohou 

použít pouze čas dosažený v příslušné disciplině na těchto závodech.

Rozplavání 15,00 - 15,50 hod.

začátek závodů 16,00 hod.

Discipliny  800 a  1500 m volný způsob nejsou v Krajské základní soutěži

žactva povinně kvalifikační a pro přihlášku na Přebor Stř. kraje žactva lze 

použít časy dosažené na jiných závodech, včetně oddílových přeborů.
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Penzion Tonička                                cena 1208 Kč/dvoulůžkový pokoj

Penzion Iris                                        cena 310 Kč/osoba

25 m krytý bazén, 6 drah.

Penzion Linda (Velká Dobrá)        cena od 290 Kč/osoba   

tel. 312 657 031                           www.astrahotel.cz

tel. 312 691 312, 602 840 877          

tel. 312 247 815, 607 112 883          www.penzionlm.cz

Penzion 68                                  cena 400 - 480,- Kč/osoba/noc

tel.                                             www.penzion68.cz

Upozornění: Ceny za ubytování jsou z konce roku 2012.

Hotel La Park                                cena 1400 Kč/dvoulůžkový pokoj           

tel. 312 249 465, 312 291 430         www.hotellapark.cz

Hotel Astra (Tuchlovice - Srby)  cena 1490 Kč/dvoulůžkový pokoj                    

Penzion Ponte                                  cena 1000 Kč/dvoulůžkový pokoj           

tel. 312 243 650                            www.pnzionponte.cz

tel. 312 264 122                             www.uzlatehoselatka.cz

tel. 312 269 242, 606 680 208          www.ubytovani-iris.cz

tel. 312 247 457, 312 244 815          www.penziontonicka.cz

Penzion LM                                        cena 660 Kč/dvoulůžkový pokoj   

Penzion u Zlatého selátka               cena 430 Kč/dvoulůžkový pokoj   

Nabídka ubytování: Ubytovna SAMK Kladno               cena 195 Kč/osoba    

tel. 312 249 465, 312 291 430          www.samk.cz/ubytovna

Závodiště:

tel. čísle 737 884 985, příp e-mailem na adrese cirnfusss@seznam.cz

povinny   potvrdit  svou  účast  a  jednotlivé  starty  svých   závodníků

nejpozději  v pátek 30. 5. 2014, resp.  28. 11. 2014 do  19,00 hod. na


