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I. Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel soutěže a technické provedení: 
Svaz potápěčů České republiky,  KVS a SP Laguna  Nový Jičín za podpory „ Města  Nový Jičín“ 
 
Datum konání:   sobota 14. – neděle 15. května 2016 
 
Místo konání:   krytý bazén Nový Jičín,  Novosady 10, 
                                   25x 15metrů, 6 drah, hloubka 1,2-1,6metrů, teplota vody 27ºC 
 
Přihlášky  a  informace: 
Soupisky přihlášek s uvedením příjmení,jména,ročníku,kategorie závodníka a čísla přihlašovaných disciplín 
zašlete nejpozději  do pondělí 25.dubna 2016  na  e-mail:  alfa.casomira@gmail.com  a kopii  na  
lagunanj@quick.cz   U závodníků kteří nemají v registraci zaplavaný čas uveďte čas do přihlášky. 
Zahraniční účastníci vyplní časy přihlašovaných závodníků do příslušných kolonek. 
 
Informace : Simona Klapcová, KVS Laguna, Novosady 10, 741 01  Nový Jičín  
                          tel.+fax:  556 715 009,  606 669 648    
 
Prezence a platby : 
 

V sobotu 14.5.2016  od  13. 00  hodin na krytém bazéně v Novém Jičíně - v kanceláři  KVS Laguny.  
Vedoucí výprav předloží při prezenci  

-     upravenou soupisku přihlášek (případné odhlášky)  
       -     za zdravotní způsobilost závodníků  zodpovídá vedoucí výpravy     
Při presenci bude uhrazeno startovné,  ubytování+ stravování výprav. Platba v hotovosti  v Kč. 
 
Pojištění: 

Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody vzniklé v průběhu akce nebo způsobené jejími 
účastníky. Členové SPČR jsou pojištěni Smlouvou o úrazovém pojištění u Pojišťovny VZP a.s.,                                       
se kterou uzavřel smlouvu Český olympijský výbor, z.s. 
 

Zahraniční účastníci závodu nejsou pořadatelem pojištěni.  
 
 
Ubytování ,stravování :     Zajistí pořadatel na základě písemné objednávky  
                                                    do pondělí  22.dubna  2016 na  email  :  lagunanj@quick.cz       
 
Cena ubytování  hotelového typu   =  300  Kč/ 1 osoba/1 noc.  
Místo ubytování, stravování   Vám  bude  podle přihlášek   oznámeno emailem. 
 
Stravování   : sobota večeře +  neděle snídaně + bagetu na cestu  200 Kč / 1 osoba 
 
Restaurace v areálu krytého bazénu není  v provozu, občerstvení  zajištěno ve vestibulu a salonku VIP. 
 
Startovné  : 
 
Startovné =  200 Kč za závodníka. 
 
Celkem jeden závodník včetně ubytování a stravování =  700  Kč. 
Doprovod  ubytování a  stravování celkem = 500 Kč. 
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II. Technická ustanovení 

 

Uspořádání soutěže : 
 
Závodí se  podle platných pravidel CMAS  a těchto proposic.   
 
Soutěžní podmínky, měření časů : 
 
Závod je pořádán jako Modrý mítink – otevřený  mezinárodní  závod v plavání s ploutvemi 2016  
v kategoriích E0, E, D, C, B, A  a kategorii Veteránů V. 
Závodníci  budou nasazeni do rozplaveb společně podle přihlášených  časů z počítačové evidence,   
závodníci kategorie Veteránů v samostatných rozplavbách dle přihlášených časů. 
Vyhodnocení bude provedeno podle kategorií. 
    
Měření časů elektronicky : Omega + Alfa 2. 
 
Disciplíny a kategorie:      
     
kat. E0 (2007 a mladší)    50, 100 BF = dvojboj,                 50 PP     25 BF 
kat. E ( 2005 + 2006)        50, 100 BF = dvojboj                 50 PP    
kat. D (2003+2004)          50, 100, 200 BF = trojboj      50 PP        
kat. C (2001+2002)           50, 100, 200 BF = trojboj      50 PP   
kat. B (1999+2000)           50, 100, 200 BF = trojboj      50 PP  
kat. A (1998 a starší)         50, 100, 200 BF = trojboj       50 PP  
kat. V :                                  50, 100 BF = dvojboj   
 
V0  :  29-34 let   ( ročník nar. 1987,1986,1985,1984,1983, 1982) 
V1 :    35-44 let    ( ročník nar. 1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972)    
V2 :   45-54 let   ( ročník nar. 1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962)   
V3 :    55-64 let   ( ročník nar.  1961,1960,1959,1958,1967,1956,1955,1954,1953,1952) 
V4 :    65-74 let  ( ročník nar. 1951,1950, 1949,1948,1947,1946,1945,1944,1943,1942) 
V5 :     75-84 let  ( ročník nar. 1941,1940,1939,1938,1937,1936,1935,1934,1933,1932) 
 
                                                                                   
Ploutve ,plavky:  
Disciplíny BI FINS se plavou dle pravidel CMAS. Pro výše uvedenou soutěž je možné použít jakékoli  krátké 
průmyslově vyráběné ploutve,  neodporující rozměrům dle platných pravidel.   Šnorchl  u disciplíny BF         
je povinný, s vyjímkou kategorií E0,E, V.   V kategorii  Veteránu není žádné omezení v použití plavek. 
 
Protesty: 
Protesty musí být podány písemně nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků  HR  soutěže.  
 
Hodnocení soutěže: 
Zveřejňování výsledků  a vyhlašování bude prováděno v průběhu soutěže.  
 
V disciplíně  50 PP budou závodníci na 1.—3.místě  ve všech kategoriích  oceněni  medailemi. 
V disciplíně 25 BF kat.E0  budou závodníci  na 1.—3.místě oceněni medailemi. 
 

Hodnocení víceboje Modrého mítinku: 
V kategorii E0 bude  v disciplínách  Bifins  oceněno 6 nejlepších závodníků /6 hochů, 6 dívek/ podle 
součtu bodů CMAS  za výkon dvojboj bifins / 50+100 BF/.   
 
V každé z  kategoriích E, D, C, B, A  bude vyhodnoceno :  3  nejlepší muži a 3 nejlepší ženy podle 
součtů  bodů CMAS  za výkon  3 disciplín  bifins  – za trojboj bifins /50+100+200 BF/.  
V kategorii Veteránů  V  budou ocenění všichni veteráni za výkony ve dvojboji. 
 

Pořadatel má právo z časových důvodů omezit počet startujících. 
Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy a program při této soutěži vloženými závody  
dle vlastního uvážení. 



 
 

Časový  program a  pořadí  Modrého mítinku    14. – 15.5. 2016 
 

 
 

13.00 -  14.00 prezence závodníků na krytém bazénu,  ubytování  

14.00 – 15.00    rozplavání  sobota                                         8.30 – 9.30   rozplavání neděle 

14.30   porada vedoucích                                         9.45 – 14.00   závody neděle  

14.45 porada rozhodčích   

15.15 nástup a slavnostní zahájení soutěže  

15.30 – 19.00     závody  

 

     Sobota   14. 5. 2016  odpoledne : 
 

1) 25   BF           dívky  E0  
2) 25   BF            hoši   E0     

 
 3)         100 BF   ženy  E0,E,D,C,B,A  

             4)        100 BF   muži E0,E,D,C,B,A 

    

 5) 100 BF  ženy   V0,V1,V2V3,V4,V5… 

 6) 100 BF muži   V0,V1,V2V3,V4,V5… 

   

  Vyhlášení  25 BF  

 

 7)   50 BF   ženy  E0,E,D,C,B,A 

  8)   50 BF  muži E0,E,D,C,B,A 

 

        9)   50 BF  ženy  V0,V1,V2V3,V4,V5   

   10)   50 BF           muži V0,V1,V2V3,V4,V5   

 

            Vyhlášení  jednotlivců : dvojboj kat. E0, E 

  Vyhlášení  jednotlivců : dvojboj kat. V 

   
  11)       4x50 BF  V  veteráni smíšená 
 
 12)        4x50 BF  E0,E,D smíšená 
 
 13)        4x50 BF  C,B,A  smíšená    
 
Vyhlášení štafetových soutěží 

 
 
 

 
    
  Neděle   15.5. 2016    dopoledne :  
    

    12)    200 BF   ženy    E,D,C,B,A       

 13)  200 BF        muži   E,D,C,B,A     

   14)                 50 PP        ženy    E0,E,D,C,B,A 

   15)                 50 PP        muži   E0,E,D,C,B,A 

 

      Vyhlášení  jednotlivců :  trojboj kat. C,B,A 

      Vyhlášení  50 PP 

 

      Závěrečné  ukončení soutěže 

             

 

 



 


