27. ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA, KADETŮ, DOROSTU
A DOSPĚLÝCH V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ PRO ROK 2018
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

TJ Bohemians Praha – oddíl plavání

Datum:

neděle 15. dubna 2018

Místo konání:

Praha – Podolí, 8 drah

Termín přihlášek:

do 8. dubna 2018 do 20:00 online na webu www.statistikaplavani.cz

Startovní listina:

bude zveřejněna na webu dálkového plavání 11. dubna 2018, definitivní nasazení do
rozplaveb na dráhy bude provedeno 13. dubna 2018 po odhláškách

Informace:

Jan Kozubek
Jan Srb
Petr Hubal

www.bohpraha.cz

 775 055 159, jan.kozubek@czechswimming.cz
 777 852 196, jan.srb@czechswimming.cz
 608 201 862, petr.hubal@czechswimming.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Disciplíny:

dorost, dospělí, masters
kadeti
starší žactvo
mladší žactvo (pouze 2007)

Startovné:

150,-Kč pro kategorii žactva a kadetů, 200,-Kč dorost a dospělí,
přihlášky na místě nelze akceptovat

Kontrola dokladů:

v prostoru startu

Časový pořad:

7:00 – 7:45
8:00
9:20
10:55
12:30
13:50
14:00
14:15
15:30
16:50

Limity:

5
5
5
3

km
km
km
km

prezentace a kontrola dokladů
START 1. rozplavby na 5 km dorostu a dospělých
START na 3 km mladšího žactva
START na 5 km staršího žactva
START na 5 km kadetů
START 2. rozplavby na 5 km dorostu a dospělých
slavnostní zahájení Mistrovství ČR
START 3. rozplavby na 5 km ženy
vyhlášení výsledků kategorie žactva a kadetů
START 4. rozplavby na 5 km muži
vyhlášení výsledků

3 km

1:05:00 mladší žáci
1:10:00 mladší žačky

5 km

1:25:00 starší žáci
1:30:00 starší žačky
1:20:00 kadeti
1:25:00 kadetky
1:15:00 ženy
1:10:00 muži

(20)
(12)
(16+16)
(16+16)
(24)
(16)
(16)

Po uplynutí limitu závodník doplave nejbližších 100 m a opustí bazén bez ohledu na to,
kolik metrů mu chybí do konce závodu. Pokud nemá ani v takovém případě dokončenou
předepsanou trať, nemá nárok ani na medaili ani na body do Českého poháru
Způsob kvalifikace:

závodník/ce splnil podmínky dle paragrafu 2.9 SŘ DP a splní další kritéria, viz způsob
nalosování.
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Způsob nalosování:

podle pořadí v Českém poháru v roce 2017 následovně








v kategorii mladšího žactva nejlepších 6 přihlášených plavců/plavkyň ročníku 2007
podle pořadí ČP DP 2016
v kategorii staršího žactva v každém ročníku (2005, 2006) vždy nejlepších 6
plavců/plavkyň. Na uvolněná místa budou doplněni další bez rozdílu ročníku až do
počtu 16 plavců a 16 plavkyň, dle pořadí ČP DP 2017.
v kategorii kadetů v každém ročníku (2003, 2004) vždy nejlepších 6 plavců/plavkyň.
Na uvolněná místa budou doplněni další bez rozdílu ročníku až do počtu 16 plavců a
16 plavkyň, dle pořadí ČP DP 2017.
v open kategorii bude přijato vždy 6 plavců/plavkyň 2002, 2001, 2000 a 4
plavci/plavkyně 1999. Celkem bude přijato 76 plavců/plavkyň.
vedoucí trenér SCM (kategorie dorostu) a reprezentační trenér (kategorie dospělých)
mají každý pravomoc navrhnout dvě divoké karty, které podléhají schválení výboru
sekce DZP.

České rekordy:

za překonání platného českého rekordu v kategorii dospělých a v kategorii dorostu se
vyplácí dle rozhodnutí VS DZP.

Věkové kategorie:

mladší žactvo
starší žactvo
kadeti
mladší dorost
starší dorost
dospělí

Závodiště:

50 metrový bazén, 8 drah, obrátky na hladké stěně

Ceny:

vítěz každé disciplíny a kategorie získává titul Mistr ČR v dálkovém plavání pro rok
2018, závodníci a závodnice na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení
titulu jsou 3 závodníci v kategorii na startu

Použití plavek:

se řídí příslušnými ustanoveními FINA pro bazénové závody

Závěrečná ustanovení:

pořadatel má právo změny v rozpise, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí při tom
informovat všechny přihlášené oddíly

2007
2005, 2006
2003, 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
2002 a starší

Výbor sekce DZP si vyhrazuje právo upravit startovní listinu na základě počtu přihlášených závodníků
a jejich výkonnosti.
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