
5. kolo Plavecký oddíl Kralupy

5. kolo

5. kolo   1. 11. 2021 23:59 (IS ČSPS)

5. kolo   4. 11. 2021 09:30 (IS ČSPS)

faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní

Jan Šára, 602407397 a Michal Lhotka, 604301002

S tím, že ve výsledcích bude navíc oddělen Středočeský kraj pro r.n. 2012 a ml.
kvůli bodování SPoNŽ.

1, 50 m znak žáci 11, 50 m motýlek žačky 
2, 50 m znak žačky 12, 50 m motýlek žáci 
3, 100 m volný způsob žáci 13, 100 m znak žačky 
4, 100 m volný způsob žačky 14, 100 m znak žáci 
5, 50 m prsa žáci 15,  50 m volný způsob žačky 
6, 50 m prsa žačky 16,  50 m volný způsob žáci 
7, 100 m polohový závod žáci 17, 100 m prsa žačky 
8, 100 m polohový závod žačky 18, 100 m prsa žáci 
9, 200 m volný způsob žáci 19, 200 m volný způsob žačky 
10, 4x50 m polohová štafeta smíšená 2012 a ml. 20, 4x50 m volný způsob smíšená 2012 a ml.

závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas

v každém půldnu maximálně ve 3 disciplinách jednotlivců. Štafety jsou vypsány
pouze pro r.n. 2012 a mladší.

  1. místo    20 bodů20 bodů 1. místo  30 bodů
  2. místo    17 bodů17 bodů 2. místo  27 bodů
  3. místo    15 bodů15 bodů 3. místo  25 bodů
  4. místo    12 bodů12 bodů 4. místo  22 bodů
  5. místo    11 bodů11 bodů 5. místo 20 bodů
  6. místo    10 bodů10 bodů     6. místo 18 bodů
  7. místo      9 bodů9 bodů   7. místo  16 bodů
  8. místo      8 bodů8 bodů  8. místo  14 bodů
  9. místo      7 bodů7 bodů  9. místo 12 bodů
10. místo      6 bodů6 bodů 10. místo 10 bodů
11. místo      5 bodů5 bodů
12. místo      4 body4 body
13. místo      3 body3 body
14. místo      2 body2 body
15. místo      1 bod1 bod  

Závodníci, kteří se umístí v disciplinách jednotlivců  na  1. - 3. místě, a závodníci

5. kolo 25 m krytý bazén, 6 drah

Celkové hodnocení: vítězem Středočeského poháru nejmladšího žactva se stává oddíl/klub, který

Hospodářské podmínky:

počtu  žáků a žaček ve  štafetě, tzn. že startovat  mohou jak  štafety smíšené,

počet  přihlášených  startů  jednotlivých  oddílů a  klubů,  uzavřený  k termínu   

5. kolo

Neděle   7. 11. 2021

V závodech  bude použito pravidlo dvou  startů. Závodníci  budou do rozplaveb

závodníci a závodnice mohou v každém soutěžním půldnu startovat maximálně
ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě. Vyjma r.n. 2011, kteří mohou startovat 

dotace ČSPS.

cenu věnovanou pořadatelem soutěže.

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

jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

oddíly  a  kluby startují  na  vlastní  náklady.  KS  na  základě  faktury  zaslané  

listiny a příspěvek  za pořádání soutěže ve výši, která  bude určena na základě 

pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií

start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na  základě faktury zaslané e-mailem na 

ze štafet, které se umístí na 1. - 3. místě, obdrží diplom, příp. medaili či věcnou

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Závod a pořadatel

Datum a místo konání:

Přihlášky:

Termín přihlášek:

Termín odhlášek:

ručního zapsání přihlašovaných časů. 
s časovým omezením přihlašovaných časů od 1. 1. 2020 a s možností ručního

Ceny

Systém soutěže:

Omezení startů:

Bodování:

tak štafety pouze chlapecké resp. dívčí.

Závodiště:

                          štafety

disciplině  jednotlivců  umístění na 1. - 15. místě a v soutěži  štafet umístění na
1. - 10. místě (pouze pro Středočeský kraj a r.n. 2012 a mladší):

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

Všichni řádně přihlášení závodníci ročníku nar. 2011 a mladší.
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ

pořadatel  soutěže zašle e-mailem  na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný 

odhlášek. Startovné ve výši 50,- Kč  za každý  přihlášený a  včas neodhlášený 

Informace:

Startují:

Rozplavání 8,30 - 9,20 hod.

do soutěže o Pohár  Středočeského kraje se  boduje v každém  kole a v každé

nasazeni na základě přihlášených časů. Smíšené štafety se plavou bez omezení

jednotlivci

I. půlden - začátek závodů 9,30 hod. II. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

STŘEDOČESKÝ POHÁR NEJMLADŠÍHO ŽACTVA

Plavecký bazén Kralupy

Startovné:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

7. 11. 2021

Rozplavání 14,00 - 14,20 hod.


