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ROZPIS SOUTĚŽE 

 

Pořadatel soutěže: Sportovní klub Kopřivnice, o.s. 

Místo:   krytý bazén, Kopřivnice, Husova 1340/9 

Termín:   31.3.2012  rozplavání  8:00 – 8:50 hod. a 15:00 – 15:50 hod. 

     zahájení 9:00 a 16:00 hod. 

Přihlášky : Sportovní klub Kopřivnice, o.s., Husova 1340/9, 742 21 Kopřivnice 
  on-line,  pro zahraniční účastníky e-mail skkop@o2active.cz  

 
do 20. 3. 2012 !!! 

 

Přihlášky se podávají lze zasílat pouze On-line systémem.  Kvalifikační časy musí být 
zaplavány v období od 1.9.2011. Informace   o   přijatých   závodnících   zašle    pořadatel     
nejpozději  do  26. 3. 2012.  Rovněž   je  zveřejní  na webových stránkách ČSPS 
(http://plavani.cstv.cz) i SK Kopřivnice (http://www.kvskoprivnice.cz). 

 

Přihlášky na ubytování a stravování  : 

písemně:  Sportovní klub Kopřivnice, o.s.  
Husova 1340/9, 74221 Kopřivnice 
faxem: 556  810 696 nebo e-mailem:  skkop@o2active.cz  

do 20. 3. 2012 !!! 

 

Hospodářské podmínky 

Pořadatel hradí pronájem bazénu, ceny pro vítěze. Účastníci si hradí dopravu a ubytování. 
Startovné 40,- Kč/start. Pro přijaté závodníky a doprovod zajistí pořadatel ubytování v Penzionu 
POD BÍLOU HOROU s plnou penzí za  550,- Kč a v UBYTOVNĚ POD LESEM s plnou penzí za 
450,- Kč. Na základě objednávky lze zajisti oběd v prostorách bazénu za 85,- Kč 

Ubytování uhradí účastníci při prezentaci. 

Termín pro odhlášení je 29.3.2012 do12:00 hodin. Po tomto termínu je vysílající oddíl – 
klub povinen uhradit startovné, ubytování a stravu i za nezúčastněné závodníky, kteří nebyli 
v termínu odhlášeni. 

 

Kontaktní adresy 

Pro případ dalších informací a odhlášek se lze obracet na tyto činovníky Klubu vodních 
sportů Kopřivnice: 

René Lakomý, Na Vápenkách 379, 74221 Kopřivnice 
        mobil: 737 214 436 

Mojmír Axman, Sokolovská 394, 74221 Kopřivnice 

mobil: 777 697 361 
 
 
 
 



 
 

 
 

Předpis soutěže 

Závodí se podle Pravidel plavání a ustanovení tohoto rozpisu. 
V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu – pravidlo SW 4.1a). 
Pro měření časů bude použita elektronická časomíra OMEGA. 

Kategorie   A – 2001 - 2002,  B –  1998 – 2000,    C - dorost 1996 - 1997 

 
Program soutěže 
 

31.3.2012 dopoledne, 
rozplavání  8:00 – 8:50 hod. 

zahájení 9:00 hodin 
1. 200m volný způsob  ....  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
2. 200m volný způsob .....  ..................... žáci A, B,  dorostenci C......................... 5 r 
3. 50m znak .....................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 7 r 
4. 50m znak .....................  ..................... žaci A, B, dorostenci C ......................... 7 r 
5. 100m prsa ....................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
6. 100m prsa ....................  ..................... žáci A, B,  dorostenci C......................... 5 r. 
7. 200m motýlek .............  ..................... žačky B, dorostenky C .......................... 3 r 
8. 200m motýlek .............  ..................... žáci B, dorostenci C .............................. 3 r 
9. 200m polohový závod .  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
10. 200m polohový závod .  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
11. 50m volný způsob .......  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 7 r 
12. 50m volný způsob .......  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 7 r 
13. 100m znak ...................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
14. 100m znak ...................  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
15. 50m motýlek ...............  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 7 r 
16. 50m motýlek ...............  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 7 r 

           
 

31.3.2012 odpoledne, 
rozplavání  15:00  - 15:50 hod. 

zahájení  16:00 hodin 
17. 50m prsa ......................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 7 r 
18. 50m prsa ......................  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 7 r 
19. 100m motýlek .............  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
20. 100m motýlek .............  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
21. 200m znak ...................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
22. 200m znak ...................  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
23. 100m polohový závod .  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
24. 100m polohový závod .  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
25. 200m prsa ....................  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
26. 200m prsa ....................  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 
27. 100m volný způsob .....  ..................... žačky A, B, dorostenky C ..................... 5 r 
28. 100m volný způsob .....  ..................... žáci A, B, dorostenci C ......................... 5 r 

 

 

 

 



 
 

 
Způsob soutěže 

Soutěž se plave jako závod jednotlivců. Disciplíny se plavou přímo na čas.  

 

Vyhodnocení soutěže 

Hodnotí se každá kategorie samostatně. Vítězové disciplín v jednotlivých kategoriích na 1. 
místě obdrží diplom, medaili a věcnou cenu plavci na 2. a 3. místě održí diplom a medaili. V každé 
kategorii budou finančně vyhodnoceny tři nejlepší bodové výkony, zvlášť muži a ženy 1. místo 
500,- Kč, 2. místo 300,- Kč, 3, místo 200,- Kč . 

 
Námitky 

Námitky se mohou podávat do 30 minut po vyhlášení nebo vyvěšení výsledků jednotlivých 
disciplín s vkladem 200,-Kč u vrchního rozhodčího soutěže. V případě uznání námitky jako 
oprávněné bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Pokud je předem 
zřejmé, že námitka je oprávněná, může vrchní rozhodčí upustit od vkladu 200,-Kč. 

 

Start mimo soutěž 

Vzhledem k předpokládané časové náročnosti celé soutěže není start mimo soutěž ani 
vkládání rozplaveb mimo soutěž povoleno. 

 

Kontrola dokladů, úhrada poplatků 

Kontrola dokladů o registraci závodníků a úhrada finančních náležitostí bude provedena 
31.3.2012 od 7,00 do 8.00 hodin v kanceláři SK Kopřivnice v 1. patře krytého bazénu. 
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