
 

 

 

 

 

srdečně Vás zveme na  

XX. ročník vánočních závodů 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘADATEL:    Klub plavecké školy Krokodýl Brno   

 s finanční účastí statutárního města Brna 

MÍSTO KONÁNÍ:   Brno - Lesná  

DATUM KONÁNÍ:  17. prosince 2016 



I. Všeobecná ustanovení 

Datum: 17.12. 2016 

Místo: krytý plavecký bazén TJ Tesly Brno, Halasovo nám. 7, 638 00 Brno-Lesná 

Přihlášky: podávají oddíly do 9.12. 2016 ONLINE systémem na www.sport-service.cz . Přihlášku 

neregistrovaných sportovců na ČSPS zašlete prosím řádně vyplněnou, v předepsaném 

formátu ČSPS pro počítačové zpracování (*.xls),  na adresu zavody@plavanikrokodyl.cz  

(Přihlášku ke stažení naleznete na stránkách  www.czechswimming.cz  -  ke stažení  - formuláře – přihláška jednotlivců) 

Bazén:  25m/ 6 drah, obrátky hladké, ruční časomíra 

Hospodářské podmínky:  

 Oddíly startují na vlastní náklady. Za každý přijatý start uhradí vedoucí družstva při 

prezentaci 40,- Kč/start. Za štafety se platí startovné 40,-kč/ štafeta. Na vyžádání jsme 

ochotni pomoci se zajištěním ubytování.  

Odhlášky: Po sestavení startovní listiny je nutno nahlásit odhlášky nejpozději do čtvrtka 15.12. 2016 do 

19h na email zavody@plavanikrokodyl.cz nebo tel. 604 736 216 

Informace: Lukáš Himr, mobil: 604 736 216 a také na emailu  zavody@plavanikrokodyl.cz  

 

II. Technická ustanovení 

Systém soutěže: 

 Soutěž se plave jako závod jednotlivců. Disciplíny se plavou přímo na čas. Závodí se dle 

„Pravidel plavání“, „Soutěžního řádu“  a ustanovení tohoto rozpisu. Přihlášky smíšených 

štafet 6x25m, a to v tomto pořadí: žena-muž-žena-muž-žena-muž, se podávají do konce 

dopoledního programu. 

Kategorie: A – ročníky 2004 – 2005 B – ročníky 2006 - 2007 C – ročníky 2008 a mladší 

 

 PROGRAM ZÁVODŮ 

Sobota 17.12.2016 - 8:45h Sobota 17.12.2016 - 13:45 

rozplavání: žačky 8:00-8:20, žáci 8:20-8:40 
rozplavání: žáci 13:00-13:20, žačky 13:20-
13:40 

MEMORIÁL J. BRUNNA HLAVNÍ ZÁVOD 

1. 100m polohový závod ženy OPEN 
11. 6x25m VZ smíšená štafeta  OPEN 

2. 100m polohový závod muži OPEN 

           

3. 25m volný způsob žačky B,C 12. 50m prsa žáci A,B 

4. 25m volný způsob žáci B,C 13. 50m prsa žačky A,B 

5. 50m motýlek žačky A,B 14. 25 m znak žáci B,C 

6. 50m motýlek žáci A,B 15. 25 m znak žačky B,C 

7. 25m prsa žačky B,C 16. 50m volný způsob žáci A,B 

8. 25m prsa žáci B,C 17. 50m volný způsob žačky A,B 

9. 50m znak žačky A,B 18. 25m motýlek žáci B,C 

10. 50m znak žáci A,B 19. 25m motýlek žačky B,C 

http://www.sport-service.cz/
mailto:fegocup@plavanikrokodyl.cz
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Prezentace: v sobotu 17. prosince od 7:30 do 8:00h v hale před šatnami. Vedoucí oddílu či klubu si u 

prezentace vyzvednou startenky potřebné ke vstupu do šaten pro plavce i trenéry. 

 

Hodnocení: dle kategorií, pouze kategorie C samostaně po ročnících. Vítězové jednotlivých disciplín 

obdrží diplom, medaili a věcnou cenu. Vítězové hlavního závodu – SMÍŠENÝCH 

ŠTAFET obdrží na 1.-3.místě pohár, na 4.-6.místě „vánoční dort“. 

 

Podmínky:  Za zdravotní stav závodníků zodpovídá trenér. Pořadatelé žádají všechny vedoucí výprav, 

aby zajistili kázeň svých svěřenců nejen na bazéně, ale i ve sprchách a šatnách. 

 

Ostatní informace:    

 Pořádající klub si vyhrazuje právo přednostního zařazení vlastních a také zahraničních 

závodníků bez ohledu na čas a také  právo omezit počet rozplaveb podle počtu přihlášených 

závodníků tak, aby byl dodržen časový rozvrh závodů. 

 

Těšíme se na Vaši účast, na pěkné závody a kvalitní výsledky. 
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