
 - STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA - POUZE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

 - MALÁ CENA BOLESLAVI NENÍ URČENA POUZE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Tento rozpis vychází z rozpisu Středočeského poháru nejmladšího žactva.

Bodování a další informace jsou uvedeny v rozpisu SPoNŽ (Viz. druhá záložka)

 

Omezení startů :

Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců na 1. - 3.místě obdrží
diplom a medaili, závodníci štafet, které se umístí na 1. - 3.místě obdrží
diplom věnované pořadatelem soutěže (PO AšMB).

nákladů spojených s pořádáním soutěže ve výši 5000,- Kč, a to na základě

faktury, doplněné o kopii faktury provozovatele bazénu za nájem

na příslušné kolo SPNŽ.

Slavomír Cirnfus, TJ LARS - KSP, tř. Sportovců 816, 272 04 Kladno 4

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA - 2.kolo

MALÁ CENA BOLESLAVI

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel 2.kolo SPoNŽ / Malá cena Boleslavi - PO Aš Mladá Boleslav

Datum a místo konání:

Novák Zdeněk - denny.cz@seznam.cz; tel. 606261140 (odhlášky, starty)

nejpozději do 27. 4. 2017.

Hospodářské podmínky: Kluby a oddíly startují na vlastní náklady.

06. květen 2017 Městský bazén Mladá Boleslav

Termín a adresa přihlášek: Přihlášky zasílají jednotlivé kluby a oddíly pouze On-line systémem ČSPS,

Komise plavání  SKS ČSPS poskytne pořadateli závodů, příspěvek na pokrytí

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo

na čas. V závodech bude použito pravidlo dvou startů.

Závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů.  

Startovné: Při prezentaci nejpozději před zahájením závodu, uhradí oddíly pořadateli

soutěže, za každého startujícího, resp. 48 hodin před zahájením závodů

neodhlášeného závodníka startovné ve výši 40,- Kč za start.

Informace:

Startují: Všichni řádně přihlášeni závodníci ročníků 2007, 2008 a mladší

Kategorie: Žáci a žačky ročník narození 2007 - MALÁ CENA BOLESLAVI

Žáci a žačky ročník narození 2008 a mladší - Středočeský pohár

Závodníci ročníku 2007 mohou za půlden startovat ve 3 závodech

jednotlivců a štafetě, závodníci ročníku 2008 a mladší mohou za půlden

startovat ve 2 závodech jednotlivců a štafetě.

Prezentace: Proběhne na bazénu v Mladé Boleslavi v době od 7:30 do 8:30hod.,
kde jednotliví vedoucí uhradí startovné za přijaté závodníky včetně těch, 
kteří nebyli řádně, 48 hod. před zahájením závodu odhlášeni.

Ceny:

Závodiště: 25 m krytý bazén, 6 drah.



II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod. Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.

1, 100 m znak žačky 2007 19, 100 m polohový závod žačky 2007

2, 100 m znak žáci 2007 20, 100 m polohový závod žáci 2007

3, 100 m znak žačky 2008 a ml. 21, 100 m polohový závod žačky 2008 a ml.

4, 100 m znak žáci 2008 a ml. 22, 100 m polohový závod žáci 2008 a ml.

5, 50 m motýlek žačky 2007 23, 50 m znak žačky 2007

6, 50 m motýlek žáci 2007 24, 50 m znak žáci 2007

7, 50 m motýlek žačky 2008 a ml. 25, 50 m znak žačky 2008 a ml.

8, 50 m motýlek žáci 2008 a ml. 26, 50 m znak žáci 2008 a ml.

9, 100 m prsa žačky 2007 27, 100 m volný způsob žačky 2007

10, 100 m prsa žáci 2007 28, 100 m volný způsob žáci 2007

11, 100 m prsa žačky 2008 a ml. 29, 100 m volný způsob žačky 2008 a ml.

12, 100 m prsa žáci 2008 a ml. 30, 100 m volný způsob žáci 2008 a ml.

13, 50 m volný způsob žačky 2007 31, 50 m prsa žačky 2007

14, 50 m volný způsob žáci 2007 32, 50 m prsa žáci 2007

15, 50 m volný způsob žačky 2008 a ml. 33, 50 m prsa žačky 2008 a ml.

16, 50 m volný způsob žáci 2008 a ml. 34, 50 m prsa žáci 2008 a ml.

17, 4x50 m polohová štafeta smíšená 2007 35, 4x50 m volný způsob smíšená 2007

18, 4x50 m polohová štafeta smíšená 2008 a ml. 36, 4x50 m volný způsob smíšená 2008 a ml.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících RN 2007
v jednotlivých disciplínách (počet rozplaveb) tak, aby celková doba trvání
jednotlivých závodních půldnů nepřesáhla 4hod.         

Bodování: Do soutěže o Pohár Středočeského kraje (pouze kategorie 2008 a ml.) 

se boduje v každém kole a v každé disciplině jednotlivců umístění

na 1. - 15. místě a v soutěži štafet umístění na 1. - 10. místě:

jednotlivci štafety

  1. místo    20 bodů 1. místo     30 bodů

  2. místo    17 bodů 2. místo     25 bodů

  3. místo    15 bodů 3. místo     20 bodů

  4. místo    12 bodů 4. místo     16 bodů

  5. místo    11 bodů 5. místo     12 bodů

  6. místo    10 bodů  6. místo       9 bodů

  7. místo      9 bodů   7. místo       7 bodů

  8. místo      8 bodů  8. místo       5 bodů

   9. místo      7 bodů  9. místo       3 body

10. místo      6 bodů 10. místo      1 bod  

11. místo      5 bodů

12. místo      4 body

13. místo      3 body

14. místo      2 body

15. místo      1 bod

Celkové hodnocení: Vítězem  Stř.  poháru  nejmladšího žactva se stává oddíl/klub, který

v součtu všech 6 kol získá, za umístění svých závodníků a štafet, největší 

počet bodů, přičemž není podmínkou, že se musí všech kol zúčastnit.

Závodiště: 1. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

2. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

3. kolo 25 m krytý bazén, 5 drah

4. kolo 25 m krytý bazén, 5 drah

5. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

6. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

Časový pořad disciplin:

 SOBOTA  6. 5. 2017

I. půlden - začátek závodů  9,30 hod.

Závěrečná ustanovení:

v restauraci na bazénu.

Stravování: Pořadatel zajistí pro zájemce dle objednávek obědy v hodnotě cca 100,-Kč


