KRAJSKÁ ZÁKLADNÍ SOUTĚŽ ŽACTVA
Na základě pořádání LMČR juniorů v termínu 22.-24.04.2022, bylo KS ČSPS rozhodnuto,
KZSž 1.kolo -oblast východ , rozšířit program závodu o vybrané disciplíny pro kategorii junioři:
.- junioři
RN: 2004 - 2007
.- junioky
RN: 2005 - 2007
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

1. kolo

východ

AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl

Datum a místo konání:

1. kolo

východ

Městský bazén Mladá Boleslav

Přihlášky:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže
s časovým omezením přihlašovaných časů od 1. 6. 2021 a s možností ručního
zapsání přihlašovaných časů.

Termín přihlášek:

1. kolo

Termín odhlášek:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěž
1. kolo čtvrtek
7.4.2022

Hospodářské podmínky:

oddíly a kluby startují na vlastní náklady. KS na základě faktury zaslané
pořadatelem soutěže na adresu KS, uhradí nájemné za bazén, podložené kopií
faktury od provozovatele bazénu, odměny rozhodčím, podložené kopií výplatní
listiny a příspěvek za pořádání soutěže ve výši, která bude určena na základě
dotace ČSPS.

Startovné:

pořadatel soutěže zašle e-mailem na adresu miloslav.lhotka@vscht.cz přesný
počet přihlášených startů jednotlivých oddílů a klubů, uzavřený k termínu
odhlášek. Startovné ve výši 80,- Kč za každý přihlášený a včas neodhlášený
start uhradí zúčastněné oddíly a kluby na základě faktury zaslané e-mailem na
jejich fakturační adresu uvedenou v adresáři STD.

Informace:

východ

pondělí

4.4.2022

Ing. Miloslav Lhotka tel. 224 355 019 nebo 777 865 786

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

závody se plavou v rozplavbách přímo na čas, společně pro všech pět kategorií;
závodníci budou do rozplaveb nasazeni na základě přihlášených časů.

Juniorské kategorie:

junioři RN: 2004 - 2007
juniorky RN: 2005 - 2007

Startují:

Všichni řádně přihlášení žáci a žačky ročníků 2009 - 2012, žáci a juniorky 2008

Kategorie:

žáci
žáci
žáci
žáci
žáci

Juniorské kategorie:
a
a
a
a

žačky
žačky
žačky
žačky

juniorské kategorie:

Omezení startů:

junioři RN: 2004 - 2007
juniorky RN: 2005 - 2007

ročník
ročník
ročník
ročník
ročník

narození
narození
narození
narození
narození

2012
2011
2010
2009
2008, juniorky ročník narození 2008

junioři ročník narození 2004-2007
juniorky ročník narození 2005-2007

závodníci a závodnice mohou v jednom soutěžním půldnu startovat maximálně
ve třech disciplinách. V 1. a 3. kole se závodníci ročníků 2008 - 2010 mohou
zúčastnit Drop Cupu organizovaném ČSPS, tedy povinně startovat v disciplínách
100 Z, 100 P, 100 M, 100 VZ, a 200 PZ nebo 400 VZ.

.- juniorky RN 2008 mohou v jednom soutěžním půldnu startovat
maximálně ve čtyřech disciplinách, s přednostním zařazením disciplín
Drop Cupu, doplněných o 1 disciplínu
.- junioři RN 2004-2007 a juniorky RN 2005-2007 mohou v jednom
soutěžním půldnu startovat maximálně ve dvou disciplinách
z č.101-104 / č.15-16 + č.19-20

1. kolo

Časový pořad disciplin:
1. půlden - začátek závodů 9,00 hod.

2. půlden - začátek závodů 14,30 hod.

Rozplavání 8,00 - 8,50 hod.

101 200 m znak
102 200 m znak
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

100 m znak
100 m znak
50 m motýlek
50 m motýlek
100 m prsa
100 m prsa
50 m volný způsob
50 m volný způsob

Rozplavání 14,00 - 14,25 hod.

juniorky
junioři

žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci

11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,

103 400 m polohový závod juniorky
104 400 m polohový závod junioři
9, 100 m motýlek
10, 100 m motýlek

žačky
žáci

100 m volný způsob
100 m volný způsob
50 m znak
50 m znak
200 m polohový závod
200 m polohový závod
50 m prsa
50 m prsa
400 m volný způsob
400 m volný způsob

žačky
žáci
žačky
žáci
žačky+juniorky
žáci+junioři
žačky
žáci
žačky+juniorky
žáci+junioři

Hodnocení:

do výsledků jednotlivých kol soutěže bude každá kategorie ve všech 3 oblastech
hodnocena samostatně.
určeno pouze pro původní kategorie

Měření časů:

Poloautomatické časoměrné zařízení.

Ceny:

závodníci, kteří se v jednotlivých disciplinách a kategoriích umístí na 1. - 3. místě,
obdrží diplom.
určeno pouze pro původní kategorie
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