PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA PLAVÁNÍ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Soutěž typu C
Vyhlašovatel:
Pořadatel:
Garant:
Organizátor:
Termín:
Místo konání:
Kategorie:

MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj
OR AŠSK Karviná ve spolupráci s SŠTaS Karviná
Ing. Tomáš Kałuža, tkaluza@sstas-karvina.cz , +420 605 440 191
Ing. Tomáš Kałuža tkaluza@sstas-karvina.cz
pátek 23. 11. 2018
krytý bazén STaRS, Leonovova 1797, Karviná
III. mladší žáci a žákyně ZŠ, r.n. 2007, 2006, 2005
IV. starší žáci a žákyně ZŠ, r.n. 2005, 2004, 2003, 2002
V. studentky a studenti SŠ, studenti, kteří nematurovali
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
a) družstvo je složeno z žáků jedné školy
b) členové družstva musí odpovídat stupněm školy
c) členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže
d) žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii
Org. pracovník:
Ing. Tomáš Kałuža, e-mail: tkaluza@sstas-karvina.cz
Účastníci:
Do krajského kola postupují vítězná družstva z okresů.
Každé družstvo má maximálně 6 závodníků s jedním náhradníkem v každé kategorii.
Přihlášky:
e-mailem na tkaluza@sstas-karvina.cz, do 20. 11. 2018 do 20 hod.!
Na uvedený e-mail nahlaste za školu následující:
a) kategorii
b) dívky nebo hoši
c) jména a příjmení plavců
d) rok narození
e) zvolenou individuální disciplínu u každého soutěžícího tak, aby byly obsazeny
všechny disciplíny, tedy 5. a 6. závodník si volí jakoukoliv z nabídky disciplín
příslušné kategorie.
Soupisku družstva na předepsaném formuláři (viz příloha), potvrzenou ředitelem
školy, doneste v den konání závodů. V přihlášce vyplňte pouze povolený počet
soutěžících, do poznámky uveďte individuální disciplínu.
Účastnický poplatek: 300 Kč pro nečleny AŠSK
100 Kč pro členy AŠSK
Harmonogram:

Disciplíny:

10:00-10:30 hod.
prezence
10:30-11:00 hod.
technická porada, rozplavání
11:00 hod.
zahájení závodů
14:00
předpokládaný konec závodů, vyhodnocení
III. kategorie 50m znak, 50m prsa, 25m motýlek, 50m volný způsob.
V polohové štafetě 4 x 25m poplavou - znak - prsa - motýlek – kraul.
Ve velké štafetě 6 x 50m volný způsob.
IV. kategorie 50m znak, 50m prsa, 25m motýlek, 50m volný způsob, 4x25m
polohová štafeta a štafeta 6x50m volný způsob.
V. kategorie 50m znak, 50m prsa, 50m motýlek, 50m volný způsob, 4x50m polohová
štafeta a štafeta 6x50m volný způsob.
Volným způsobem ve štafetě 6x50 se rozumí jakýkoliv plavecký styl, který
závodník po startu nesmí měnit!

Technická ustanovení
Pravidla:
Soutěží se podle pravidel Českého svazu plaveckých sportů a soutěžního řádu AŠSK ČR a těchto propozic.
Každý závodník startuje pouze v jedné individuální disciplíně a ve štafetách. Družstvo musí obsadit všechny
disciplíny minimálně jedním závodníkem, přičemž 5. a 6. si volí libovolnou disciplínu.
Rozhodčí:
Pro okresní kolo soutěže jsou zajištěni rozhodčí s požadovanou kvalifikací.
Hodnocení:
Dosažené časy z individuálních startů se nepřevádějí dle plaveckých tabulek na body. Rozhodující pro
konečné pořadí je součet umístění jednotlivých závodníků a štafet. První z každé disciplíny (s nejlepším
časem) obdrží jeden bod, druhý dva body atd. Body za štafety se zdvojnásobují (vítěz dva body).
Diskvalifikovaní závodníci či štafety budou zařazeni na závěr výsledkové listiny a jejich bodové konto bude
navýšeno o jeden, resp. dva body (štafety) oproti poslednímu klasifikovanému závodníkovi či štafetě.
Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v polohové štafetě.
Protesty:
Podává vedoucí družstva písemně do 15 minut po výskytu či oznámení příslušné události hlavnímu
rozhodčímu se vkladem 200 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.
Startují:
Šestičlenná družstva z jedné školy a věkové kategorie, dívky nebo hoši.
Systém soutěže:
Bude upřesněn podle počtu přihlášených škol.
Postup do vyššího kola:
Vítězná družstva na 1. místě postupují do krajského finále, které se uskuteční 5.12.2018 v Karviné.
Ceny:
Družstva umístěná na 1. - 3. místě obdrží drobné ceny a diplomy.
Jízdné:¨
Hradí škola, případně vysílající organizace.
Pojištění:
Závodníci nejsou pojištěni proti krádežím a úrazům. Každý pedagog nese zodpovědnost za své družstvo a
případné poškození cizího majetku bude škole, jejíž žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. Za
cenné věci pořadatel neručí. Soutěžící musí mít u sebe kartu zdravotní pojišťovny.
Dozor:
Zajišťuje v plném rozsahu po dobu konání akce vedoucí družstva vysílající organizace.

Ing. Tomáš Kałuža
Předseda OR AŠSK Karviná
Garant soutěže

Ing. Tomáš Kałuža
Ředitel soutěže

(příloha 1)

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Věková
kat.

PLAVÁNÍ – okresní kolo
Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)
Poř.
číslo

Dívky/chlapci

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok
narození

Rok narození
třída

disciplína

poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N
Razítko a podpis ředitelství školy:

V ______________________ dne: __________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního
studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV
a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

-------------------------------------------------------------------

MSL __ __ __ __ __
Razítko a podpis příslušné OR :

registrační číslo klubu AŠSK ČR

