PROPOZICE

PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Fakulta tělesné kultury Univerzy Palackého v Olomouci
Místo soutěže:
Plavecký bazén Olomouc, Legionářská ulice
Termín soutěže:
10. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
e-mail: zbynek.svozil@upol.cz, tel.: 739 249 002
Mgr. Petr Smolík
e-mail: smolikPP@seznam.cz, tel.: 723 737 469

Předseda komise PP ČAUS:

Předpis:
Závodí se dle platných pravidel PP, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.
Systém soutěže:
Plave se přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu. Závodníci
budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených časů.
Závodiště: krytý bazén 50 m, 8 drah, elektronická časomíra.
Časový pořad:
rozplavání 16:00 – 16:45 hod.
oficiální zahájení závodů 17:00 hod.
start prvního závodu v 17:15 hod.
1.

50PP muži

7.

50BF muži

13.

100PP muži

2.

50PP ženy

8.

50BF ženy

14.

100PP ženy

3.

100BF muži

9.

50RP muži

15.

4x 50BF štafety muži

4.

100BF ženy

10.

50RP ženy

16.

4x 50BF štafety ženy

5.

200PP muži

11.

200BF muži

6.

200PP ženy

12.

200BF ženy

Poznámka:
Disciplíny bi-fins jsou pravidly stanoveny následovně. Plave se v krátkých
gumových ploutvích (do 65 cm) po startu a obrátce může plavat závodník 15 m
libovolně i pod hladinou, následuje plavání kraulem (šnorchl není povinný).
Omezení počtu startů jednoho závodníka: maximální počet startů jsou tři 3 starty
v individuálním závodě a jedné štafety. Minimální počet v disciplíně jsou
4 účastníci ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků může být závod odvolán, vítězům
nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do závodů budou
zařazeni závodníci – středoškoláci, kteří závodí mimo soutěž a za umístění obdrží
pouze diplom.
Závodní kancelář:
V místě konání soutěže.
Prezentace:
Od 14:00 – 15:45 hod. ve vestibulu bazénu. Prezentaci závodníků provádí vedoucí
družstva.
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže v místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2015,
první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Do 15 minut od skončení utkání řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.
Odvolání:
Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 20 minut organizačnímu výboru her
se vkladem 500 Kč.
Další pokyny/informace:
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za ztráty nebo
poškození věcí v průběhu závodů. V šatnách je nutné pro převzetí klíče složit zálohu
100 Kč.
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ředitel soutěže
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