Svaz potápěčů České republiky
ČOCHTANKLUB - potápěči
pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s.

pořádají

ŽĎÁRSKÝ GUMÁK 2019
otevřený mezinárodní závod
v BI-FINS a plavání s ploutvemi
kat. A, B, C, D, E, V

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou

9. - 10. února 2019

POŘADATEL
Svaz potápěčů České republiky
ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s.
MÍSTO KONÁNÍ

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou, Švermova 4

DATUM KONÁNÍ

9. - 10. 2. 2019

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel

Petr Bezchleba

Hlavní rozhodčí

Mariana Polišenská

El. časomíra POLISTIME

Petr Polišenský, Ivo Lorenc

Technické zabezpečení

Pavel Králíček

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
PŘIHLÁŠKY
Soupisy přihlášek s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie a čísel disciplín,
do nichž jsou závodníci přihlašováni, je nutné zaslat nejpozději do čtvrtka 31. 1. 2019 v elektronické
podobě na adresu ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com a v kopii na cochtanklub@email.cz .
Časy pro nasazení závodníků do rozplaveb nevyplňujte, budou převzaty z počítačové evidence výkonů.
Přihláška pro závod a ubytování v Excelu je přílohou těchto propozic.
Odhlášky jsou možné do čtvrtka 7. 2. 2019, zaslat na výše zmíněný e-maily. Po tomto termínu bude
zpracováno rozlosování a startovní listina.

PREZENCE
Prezence bude probíhat v sobotu 9. 2. 2019 od 13.30 do 14.15 hod. ve vestibulu Relaxačního centra
Žďár nad Sázavou (www.bazen-zdar.cz).




Při prezenci vedoucí výpravy předloží případné odhlášky závodníků (v rozplavbách po nich
zůstanou prázdné dráhy).
Vedoucí uhradí startovné (dle aktuálního počtu závodníků) a ubytování se stravou (dle stavu
objednávek ze čtvrtka).
Za zdravotní způsobilost závodníků zodpovídá vedoucí výpravy.

STARTOVNÉ
Startovné ve výši 200 Kč za každého závodníka uhradí vedoucí výpravy při prezenci v hotovosti v Kč.
Každý zúčastněný klub může dodat 1 - 2 rozhodčí. Nabídku rozhodčích nutno zaslat společně
s přihláškou. Každý pořadatelem „přijatý“ rozhodčí bude mít zaplaceno ubytování a stravu.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Zajišťuje pořadatel pro přihlášené závodníky včetně doprovodu na základě vyplněné objednávky, která
je součástí přihlášky.
Místo ubytování a stravy:

Domov mládeže VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Cena:

400 Kč / os. (za každou osobu uhradí vedoucí výpravy při prezenci)

Stravování zahrnuje večeři a snídani v jídelně Domova mládeže.
Pokoje jsou po 3 osobách. Sociální zařízení jsou společná na chodbě. Budova je nekuřácká!
Ubytovaní dostanou klíče od pokoje a od hlavního vchodu. Na Domově mládeže není stálá
služba.
Prosíme vedoucí družstev, aby měli připravené jmenné seznamy, urychlíte tím plynulost ubytování
(jmenný seznam je připraven na druhé záložčce přihlášky).
Prosíme o zaslání předběžné objednávky ubytování a stravy již do středy 23. 1. 2019 v elektronické
podobě na email cochtanklub@email.cz. Stačí přibližný celkový počet osob požadujících ubytování
a stravu.
Týmům, které předběžnou objednávku ubytování a stravy nepošlou, nejsme schopni 100% zaručit, že
jim seženeme ubytování a stravu za výše zmíněnou cenu.
Termín zaslání finální objednávky ubytování a stravy je do čtvrtka 31. 1. 2019 v elektronické
podobě na email cochtanklub@email.cz.
Případné odhlášky ubytování a stravy proveďte nejpozději do čtvrtka 7. 2. 2019 do 12:00 hod.!
V případě nesplnění bude strava a ubytování účtováno v plné výši.
Ubytovat se bude možné pouze v sobotu 9. 2. 2019 od 12:00 do 13:00 hod..
(v případě, že byste při cestě do Žďáru zjistili, že čas ubytování nestíháte, volejte p. Králíčka - tel.: 777 142 787)

CESTOVNÉ
Náklady na cestovné závodníkům a vedoucím družstev hradí vysílající organizace - klub.

POJIŠTĚNÍ
Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelem ani SPČR. Případné pojistné události si zařizují a hradí
kluby nebo jednotlivci ze svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele ani u SPČR.

INFORMACE
Pavel Králíček

tel.: 777 142 787

cochtanklub@email.cz

Petr Bezchleba

tel.: 774 164 935

bezchli@gmail.com

OBECNÉ POKYNY


V Relaxačním centru jsou společné šatny (muži/ženy) s převlékacími kabinkami a skříňkami
na čipy. Každý vedoucí výpravy obdrží požadovaný počet čipů a bude mu sdělen číselný rozsah
skříněk, které mohou jeho svěřenci obsadit. V případě ztráty čipu se platí poplatek 200 Kč.



Na bazénu se smí pohybovat pouze ve sportovním oblečení či plavkách a pantoflích. Venkovní
obuv je zakázána.



Diváci budou mít přístup samostatným vchodem na galerii a mohou být oblečeni normálně.
Před vstupem na galerii se však musí zout obuv. Na galerii nejsou k dispozici místa k sezení.



V průběhu závodu bude ve vestibulu bazénu otevřen bufet.



Na bazénu je zakázáno jíst. Konzumace potravin je povolena pouze v prostorách šaten,
vestibulu a bufetu.



Během závodu bude pro veřejnost otevřeno Wellness centrum (sauny, solná jeskyně, …)



DOPORUČUJEME vám po příjezdu zaparkovat na centrálním parkovišti (zdarma), které je cca
200 m od bazénu a zároveň i 200 m od místa ubytování. Potom se ubytujte na Domově
mládeže a poté dorazte na prezenci na bazén.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PRAVIDLA A VÝSTROJ
Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS, jejich doplňků a ustanovení těchto propozic.
Výstroj závodníků musí odpovídat pravidlům CMAS a následujícím ustanovením.
Šnorchl je u disciplín BF povinný, s výjimkou kategorií E a V.

BAZÉN
Krytý bazén, délka 25 m, šířka 12,5 m, 5 drah oddělených plováky, maximální hloubka 1,47 m, minimální
hloubka 1,40 m, obrátky hladké. Teplota vody 27,5 °C

KATEGORIE
Závod je určen pro kategorie A, B, C, D, E, V.

DISCIPLÍNY
50 BF, 100 BF, 200 BF, 50 PP, 100 PP

kat.: A, B, C, D, E

400 BF

„O Žďárský gumák“

kat.: A, B, C

50 BF

„Staří gumáci“

kat.: V

4 x 50 BF

štafety mix (2+2), bez rozdílu kategorií

Každý závodník si může zvolit a plavat maximálně 4 disciplíny do vyhodnocení čtyřboje.
Závodník má výběr z pěti disciplín: 50 BF, 100 BF, 200 BF, 50 PP a 100 PP.
Mimo čtyřboj může závodník startovat v disciplíně 400 BF a ve štafetách.
Závodníci kategorie D a E nemohou startovat na trati 400 BF.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle časů z evidence výkonů. Závodníci, kteří nemají v daném
období v disciplíně registrován žádný výkon, budou nasazeni do prvních rozplaveb (tj. s nejhoršími
časy).

PROTESTY
Protesty podávají vedoucí výprav nejpozději do třiceti minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny
hlavnímu rozhodčímu písemně.

ČASOMÍRA
Elektronická časomíra POLISTIME.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Na trati 400 BF „O Žďárský gumák“ budou vyhodnoceni první tři muži a tři ženy bez rozdílu kategorií.
Nejrychlejší muž a žena získají věcnou odměnu – ploutve Najade Speed (libovolnou vyráběnou velikost 1 - 4).
V každé z kategorií E, D, C, B, A budou vyhodnoceni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy podle součtu
CMAS bodů za výkon ve 4 zvolených disciplínách (čtyřboj).
Na trati 50 BF „Staří gumáci“ budou vyhodnoceni první tři veteráni a tři veteránky (starší veteránské
kategorie přepočteny dle koeficientu).
V soutěži štafet budou vyhodnoceny první tři štafety bez rozdílu kategorií.

ČASOVÝ ROZVRH ZÁVODŮ
sobota 9. 2. 2019
12.00

–

13.00

ubytování na Domově mládeže

13.30

–

14.15

prezence závodníků

14.30

–

14.45

porada vedoucích

14.45

–

15.00

porada rozhodčích

14.15

–

15.05

ROZPLAVÁNÍ

15.10

nástup a zahájení závodů

15.15

–

19.15

1. ČÁST ZÁVODŮ

19.30

–

20.30

večeře v místě ubytování

od 20.00

posezení v restauraci s malým pohoštěním pro trenéry, rozhodčí a doprovody

neděle 10. 2. 2019
7.15

–

8.15

snídaně

8.45

–

9.30

ROZPLAVÁNÍ

9.30

–

13.30

2. ČÁST ZÁVODŮ

13.30

–

14.00

závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků

POŘADÍ DISCIPLÍN
sobota 9. 2. 2019 – 1. část závodů
1.
100 BF
ženy
A, B, C, D, E
2.
100 BF
muži
A, B, C, D, E
3.
50 BF
ženy / muži V
4.
400 BF
ženy
A, B, C
5.
400 BF
muži
A, B, C
přestávka - vyhlášení 400 BF „O Žďárský gumák“ a 50 BF „Staří gumáci“
6.
50 PP
ženy
A, B, C, D, E
7.
50 PP
muži
A, B, C, D, E
neděle 10. 2. 2019 – 2. část závodů
8.
50 BF
ženy
9.
50 BF
muži
10.
200 BF
ženy
11.
200 BF
muži
přestávka, odevzdání přihlášek na štafety
12.
100 PP
ženy
13.
100 PP
muži
přestávka
14.
4 x 50 BF
mix
Závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
(2+2), bez rozdílu kategorií

