TÁBORSKÝ POHÁR 2018
ROZPIS SOUTĚŽE
A) Všeobecná ustanovení
1. POŘADATEL

ČSPS a TJ Tábor
Ředitel soutěže: Simona Vodrážková
Hlavní rozhodčí: Ondřej Cibulka
Vedoucí protokolu: Monika Michálková
Počítač: Ondřej Michálek

2. DATUM

sobota 3. 11. 2018

3. MÍSTO

Strakonice, Na Křemelce 305, 25 m bazén

4. PŘIHLÁŠKY

Zasílejte do 28.10.2018 do 22:00 hod. pouze na formuláři „Přihláška do
soutěže“ na adresu: Monika Michálková, Nedbalova 1897, 390 01 Tábor
e-mail: monika.michalkova@post.cz
Přihlášky po termínu nemusí být přijaty. Velice prosíme o důkladnou
kontrolu ročníku narození přihlašovaných závodnic.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na Vámi uvedený e-mail.
V případě, že budete za Váš oddíl přihlašovat do závodu i VS, prosím
společně s přihláškou, zašlete i hudební doprovod k VS v běžně Vámi
užívaném formátu.

5. LOSOVÁNÍ

Losování startovního pořadí závodnic a volných sestav se bude konat
v pondělí 29. 10. 2018 v 9:00 hod. na adrese Nedbalova 1897/13, 390 01
Tábor.
Losování skupiny PF bude ve středu 31.10.2018 v 16:30 hod. dle platných
pravidel od roku 2017-2021 a to na adrese Nedbalova 1897/13, Tábor.

6. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Pořadatel hradí pouze technické uspořádání soutěže, závodnice a
rozhodčí se závodů zúčastní na náklady vysílajícího oddílu. Startovné
za každou závodnici činí 300,- Kč a je splatné při prezentaci.
Každý klub vyšle na závody rozhodčí – viz STD 2016, kap. 6.
7. UBYTOVÁNÍ

Bližší informace a rezervace ubytování do 10.10.2018 na tel. 602 147 807,
M. Michálková nebo na e-mailové adrese monika.michalkova@post.cz.
Předpokládaná cena ubytování os./noc 400-600,-

8. INFORMACE

Více informací získáte na e-mailové adrese monika.michalkova@post.cz.

B) Technická ustanovení
1. PRÁVO ÚČASTI
Soutěž je určena pro sportovní kluby.
Žákyně A a B: (r. nar. 2013 a starší) – bez omezení počtu, pouze závodnice, které nejsou
držitelkami žádné VT.
Kategorie 12 let a mladší (r. nar. 2006 a mladší) bez omezení počtu
Pořádající oddíl si vyhrazuje právo přihlásit do soutěže větší počet závodnic a sestav.
2. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
Kategorie Žákyně A
l. kategorie
r. nar. 08 a starší
2. kategorie
r. nar. 09
3. kategorie
r. nar. 10
4. kategorie
r. nar. 11 a mladší
- povinné figury (viz STD pro rok 2018)

100%

Kategorie žákyně B
l. kategorie
r. nar. 08 a starší
2. kategorie
r. nar. 09
3. kategorie
r. nar. 10
4. kategorie
r. nar. 11 a mladší
- povinné figury (viz STD pro rok 2018)

100%

Kategorie 12 let a mladší (r. nar. 2006 a mladší)
- povinné figury PF platné pro rok 2018
(viz. přiložený seznam)
- volné sestavy: tým 3:00 min ± 15 vteřin

100%
100 %

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy věkových kategorií dle počtu přihlášených závodnic.
3. PREZENTACE

Při prezentaci před soutěží bude provedena kontrola dokladů všech závodnic.
Především ročníků narození.
Závodnice bez platných dokladů nemohou soutěžit.

4. ÚBOR

Žákyně „A“ a kategorie 12 let a mladší podle platných pravidel FINA
Žákyně „B“ plavky vcelku černé či tmavé barvy a koupací čepice,

5. NÁMITKY

Podle soutěžního řádu

6. PŘEDPLAVKYNĚ Zajistí oddíl TJ Tábor

7. CENY A TITULY
8. ODHLÁŠKY

Závodnice na prvních třech místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom.
V souladu s platným soutěžním řádem – pouze písemně a to do čtvrtka 1. 10.
2018 20:00 hod. na e-mailovou adresu monika.michalkova@post.cz., popř. při
samotné prezenci na příslušný formulář (obdrží vedoucí každého klubu při
prezenci)

C) Předběžný časový rozvrh soutěže
8:00 – 8:45
8:50 – 9:30
9:30 – 9:45
9:50 – 11:30
11:30 – 11:55
12:00 – 13:15
13:15 – 13:40
13:45 – 15:00
15:00 - 17:00
17:30 – 18:00

prezentace závodnic a rozhodčích
rozplavání PF MŽ
porada rozhodčích
PF MŽ
rozplavání žákyně A
PF žákyně A
rozplavání žákyně B
PF žákyně B
volné sestavy týmy - MŽ (rozplavání + závod)
slavnostní vyhlášení výsledků

Časový rozvrh a pořadí disciplín bude upraveno podle počtu přihlášených závodnic.
Pořadatel si vyhrazuje právo časových změn v průběhu soutěže.

D) Poznámka
Žádáme vedoucí jednotlivých oddílů, aby své závodnice do soutěže přihlašovali uvážlivě. Pozdější
odhlašování velkého počtu závodnic vede k těžkým ekonomickým a organizačním problémům
pořádajícího klubu.
Prosíme také o zodpovědné vyplňování přihlášek ( jména a ročníky narození), všechny tyto chyby
zdržují při zpracování výsledků soutěže.
K uzamčení šatní skříňky je potřeba 10,- Kč. mince

V Táboře dne 2.10.2018

ředitel soutěže
Simona Vodrážková

Seznam povinných figur
Age Groupe 12 and under – viz. Samostatná příloha
Žákyně A
000 Rio začátek
316 Kipnus
000 Částečné salto schylmo vpřed
000 Pozice split s Walkout Front

2,0
1,6
1,1
1,4

Žákyně B
000 Základní poloha na znaku, Sculling za nohama, Sculling za hlavou
310 Somersault Back Tuck
1,1
000 Čelní šlapání
1,1
000 Poloha na prsou Bent Knee
1,0

1,0

