Dopoledne 4. 9. 2021 závody v 9:30

Dopoledne 5. 9. 2021 závody v 9:30

TJ plavání Znojmo, z.s.

pořádá

ve dnech 4. a 5. 9. 2021

Odpoledne 4. 9. 2021 závody 16:00

Odpoledne 5. 9. 2021 závody 15:00

54. ročník
Velké ceny města Znojma v plavání
Hlavní závod:
200 m znak muži
100 m znak ženy

ROZPIS
1. Všeobecná ustanovení

e-mail: znojemskeplavani@seznam.cz

Pořadatel: TJ plavání Znojmo, z.s.
Místo závodů: Plovárna Louka ve Znojmě, Melkusova 42, Znojmo

2. Technická ustanovení
Závodí se podle „Pravidel plavání“ a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Startují muži a ženy ročníku narození 2006 a starší.

Datum konání a časový rozvrh:
sobota 4. 9. 2021
v 8.00 hodin - rozplavání
v 9.30 hodin - rozplavby
v 15.00 hodin - rozplavání
v 15.50 hodin - slavnostní zahájení
v 16.00 hodin - finále

Ostatní informace (ubytování, stravování apod.) poskytne:
Bc. Veronika Kolníková, mobil: +420 721 250 043
Květoslav Svoboda, mobil: +420 775 407 474

neděle 5. 9. 2021
v 8.00 hodin - rozplavání
v 9.30 hodin - rozplavby
v 14.00 hodin - rozplavání
v 15.00 hodin - finále

Závodní dráha
Otevřený bazén 25 m, 8 dráh oddělené plováky, hloubka vody 180 cm.
Dosažené časy budou měřeny elektronickou časomírou Omega.
Přihlášky
Online systémem na stránkách ČSPS do 29. 8. 2021, E-mailem do 27. 8. 2021.
Odhlášky do středy 1. 9. 2021.
Sestavení startovní listiny bude provedeno 2. 9. 2021. Soupis přijatých závodníků bude
zveřejněn na stránkách ČSPS.
Hospodářské podmínky
Přihlášené oddíly startují na vlastní náklady. Startovné 100,- Kč za každý přijatý start.
Po ukončených odhláškách budou vystaveny faktury a zaslány e-mailem.
Za odhlášku před začátkem a v průběhu programu je poplatek 200,- Kč.
Ubytování
Pořadatel zajišťuje po zaslání objednávky na znojemskeplavani@seznam.cz
• Domov mládeže SPgŠ
• Penzión Eden
• Jukebox Hotel, Chvalovice
• Merlin's Camp, Chvalovice

Informace
Dotazy sportovně-technického charakteru, přihlášky a odhlášky - vyřizuje:
Jan Bažil - mobil: +420 737 751 551
e-mail: bazil@sport-service.cz nebo Jan.Bazil.@czechswimming.cz

Systém soutěže
Závody jsou soutěží jednotlivců i oddílů registrovaných v ČSPS, popř. zahraničních účastníků. Všechny disciplíny 100 m a 200 m se plavou na finále A a B. V případě menšího množství
účastníků se poplave pouze finále A. Disciplíny 50m D, Z, P, VZ se plavou vyřazovacím způsobem - všichni přijatí, 16 plavců rozdělených do skupiny A a B, 8 plavců, 4 plavci a ve finále
se střetnou 2 plavci - vítězové skupiny A a B. Rozlosování bude provedeno podle časů uvedených na přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do první (nulté) rozplavby domácí
závodníky bez ohledu na přihlášený čas a kategorii. Počet rozplaveb je orientační, pořadatel
si vyhrazuje právo navýšit počet rozplaveb u silnějších disciplín oproti méně obsazeným závodům.
Hodnocení oddílů
bude provedeno podle získaných medailových umístění, a podle bodových tabulek ČSPS.
Námitky a protesty
Podávají písemně vedoucí družstev nejpozději 30 minut po výskytu či oznámení příslušné
události vrchnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve
prospěch pořadatele.

3. Závěrečná ustanovení
Ceny
• Vítězné družstvo 54. ročníku Velké ceny města Znojma obdrží pohár.
• Vítěz hlavního závodu na 200 m znak obdrží finanční odměnu sponzora
• Vítězka hlavního závodu na 100 m znak obdrží finanční odměnu sponzora
Závodníci, kteří se umístí na 1. místě obdrží finanční odměnu (1000,- Kč), na 2. - 3. místě
obdrží věcnou cenu. Všichni závodníci na 1. - 3. místě obdrží diplom a medaili.
V disciplínách 50 m budou oceněni pouze účastníci finále vítěz - 1.000,- Kč, druhý finalista – věcnou cenou.
Miss Velké ceny
Během Velké ceny města Znojma v plavání proběhne na bazénu
34. ročník volby Miss Velké ceny Znojma.
Těšíme se na shledanou na 54. ročníku Velké ceny města Znojma v plavání.

