
Město Praha a Policejní sportovní klub

Olymp Praha - oddíl plavání

pořádají

50. ročník





Rozpis soutěže:
A.Všeobecná ustanovení
Pořadatel: PSK Olymp Praha
Datum konání: Sobota, 24. března 2018 v 9:00 hod.

rozplavání vždy 60 min. před zahájením závodů
Místo konání: Bazén Motorletu Praha 5, Radlická 298/105 (stanice metra B-Radlická)

Přihlášky: Zasílají oddíly On-line systémem ČSPS do 12.3. 2018
V přihlášce uveďte nejlepší výkon roku 2017 nebo 2018, seznam přijatých bude k
dispozici na www stránkách Olympu na adrese: www.olympplavani.cz do 19.3.2018.
Pořadatel si vyhrazuje právo na vyřazení závodníků přijatých pouze na jeden start.
Taktéž si vyhrazuje  právo zařadit v každé kategorii své závodníky a zahraniční
hosty bez ohledu na dosažený výkon. 

Odhlášky: Na email velikonocni.zavody@seznam.cz

Startovné: Oddíly  (kluby) startují na vlastní náklady, za každý přijatý start uhradí vedoucí
družstva 70,-Kč při prezentaci. Startovné se nevrací. Odhlášky jsou možné do 48
hodin před zahájením závodů. (22.3.2018 do 8:00 hod).

Stravování: Pořádající oddíl nezajišťuje.
Záloha: Záloha na klíč od každé skříňky 10 Kč.
Informace: Mgr. David Holý

Tel.: 733676890
e-mail:david.holy@csmv.cz; nebo:  davidholy@post.c  z
Jan Kreník
Tel.: 723782188
e-mail: velikonocni.zavody@seznam.cz

mailto:%20davidholy@post.c


B. Technická ustanovení
Předpis: Závodí se podle pravidel plavání a ustanovení tohoto rozpisu.

Systém soutěže: Soutěž je závodem jednotlivců, plave se přímo na čas. Délka jednoho závodního
půldne nepřesáhne cca. 4 hodiny. Bude použito pravidlo jednoho startu

Startují: Přijatí žáci a žákyně kategorie A a B

 kategorie A žáci a žákyně roč.:2004 a 2005

 kategorie B žáci a žákyně roč.:2006 a 2007

Podmínka účasti: Platná zdravotní prohlídka.

Závodní dráha: Krytý bazén 25 m, 6 drah oddělených plováky, obrátková stěna hladká, časomíra
Omega.

Ceny: Závodníci, kteří se umístí na 1. až 3. místě v každé disciplíně a kategorii A i B,
obdrží medaili, diplom a malý dárek.

Vítěz  hlavního  závodu  200  polohový  závod  bude  odměněn  pohárem  a  věcnou
cenou pro žáky a žákyně každé kategorie.

Námitky: Písemně vrchnímu rozhodčímu podle pravidel plavání.



Začátek závodů 24. 3. 2018, 9,00                                Začátek závodů 24. 3. 2018, 15,00

disciplína disciplína
1. 100 Volný způsob žačky A,B 11. 100 volný způsob žáci A,B
2. 200 polohový závody žáci - HLAVNÍ ZÁVOD 12. 200 polohový závod žačky - HLAVNÍ ZÁVOD
3. 100 znak žačky A,B 13. 100 znak žáci A,B
4. 200 prsa žáci A,B 14. 200 prsa žačky A,B
5. 100 prsa žačky A,B 15. 100 prsa žáci A,B
6. 200 znak žáci A,B 16. 200 znak žačky A,B
7. 100 motýlek žačky A,B 17. 100 motýlek žáci A,B
8. 200 volný způsob žáci A,B 18. 200 volný způsob žačky A,B
9. 100 polohový závod žačky A,B 19. 100 polohový závd žáci A,B
10. 200 motýlek žáci A,B 20. 200 motýlek žačky A,B

Mgr. David Holý
předseda oddílu


