PROPOZICE

P l a v á n í ‐ 2018
soutěže všestrannosti sokolské župy Jana Máchala pro cvičební rok 2017/2018
Pořadatel :

Náčelnictvo sokolské župy Jana Máchala v Brně
Kounicova 20‐22, 602 00 Brno
tel., fax., 541 213 240 e‐ mail : sokol.machal@volny.cz

Datum :

sobota 2. prosince 2017

Místo :

Brno – Lesná, Halasovo náměstí, plavecký bazén

Činovnici :

ředitel soutěže :
hlavní rozhodčí :

Leopold Pikula
Oto Suchánek

Časový harmonogram: může být upraven podle konečného počtu přihlášených závodníků
Prezence :
8:30 – 9:00 hod.
Slavnostní zahájení :
9:10 hod.
Rozplavání :
9:10 – 9:45 hod.
Porada rozhodčích:
9:10 hod.
Závod jednotlivců a štafet
9:50 – 11:30 hod.
Vyhlášení výsledků :
11:30 hod.
Doprava :

Jízdné hromadným dopravním prostředkem bude proplaceno přihlášeným účastníkům při
prezenci, po předložení jízdenky hromadným dopravním prostředkem (autobus, vlak
II. třídy), včetně MHD v Brně.
Jízdné bude proplaceno pouze členům ČOS.

Přihlášky :

Elektronickou přihlášku zaslat do středy 29. listopadu 2017 do 12:00 na e‐mailovou
adresu sokol.machal@volny.cz a na adresu jirikr@gmail.com.

Technická ustanovení:
Program:

přebor mladších, starších žákyň a žáků dorostu a členstva

Předpis:

Soutěž je určena pro cvičence všestrannosti. V této soutěži není povolena účast závodníků
registrovaných ve sportovním svazu plavání a závodníkům, kteří se zúčastňují postupových
svazových soutěží. V případě, že bude zjištěno nedodržení tohoto ustanovení, bude závodník
bez náhrady ze soutěže vyloučen.

Kategorie:

mladší žáci a žákyně
I
mladší žáci a žákyně
II
starší žáci a žákyně
III
starší žáci a žákyně
IV
dorostenci a dorostenky
muži a ženy

rok narození
rok narození
rok narození
rok narození
rok narození
rok narození

2009 ‐ 2011
2007 ‐ 2008
2005 ‐ 2006
2003 ‐ 2004
2000 ‐ 2002
1999 a starší

Předpis :

V plavání může protest podat cvičitel (doprovod závodníka) řediteli soutěže do 15 minut
po ukončení příslušné disciplíny, se vkladem 500,‐ Kč. Bude‐li protest uznán, vklad bude
vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele. Protest projednává
komise: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí závodu.
1.
2.
3.
4.

Všichni účastníci, členové ČOS, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).
Účastníci jiných organizací se pojišťují u své organizace.
Za T.J. může v dané věkové kategorii startovat maximálně 6 závodníků.
Start je možný skokem ze startovního bloku nebo z vody odrazem od startovní stěny
bazénu. Plave se libovolným plaveckým způsobem. To znamená, že závodník si může
zvolit plavecký způsob (prsa, kraul, znak, motýlek) podle vlastního uvážení. Ten však
v průběhu závodní trati nesmí měnit. V případě změny plaveckého způsobu je
závodník v plavání diskvalifikován. Kategorie mladších žáků a žákyň (I a II) mohou
plavecký styl měnit v průběhu závodu. Obrátka – dotek na obrátkovou stěnu
jakoukoliv částí těla.
5. Součástí přeborů bude i štafetový závod družstev. Družstvo tvoří 6 závodníků daných
věkových kategorií, kteří absolvovali závod jednotlivců.
6. Startovné 50,‐ Kč za každého závodníka ‐ členové Sokola startovné neplatí
7. Závodníci musí být vhodně oblečeni (nejsou povoleny leginy a trenýrky do poloviny
stehen) Nevhodně oblečeným závodníkům nebude povolen start v soutěži.

Eva Dudová

Oto Suchánek

náčelnice župy Jana Máchala

náčelník župy Jana Máchala

Přebor je pořádán za finanční podpory:

