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Propozice soutěže  

 

„ Koronáček 2022“ 
 

plavání s ploutvemi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlín, 24.9.2022 

 



Pořadatel : Svaz potápěčů Moravy a Slezska z.s. 

Technické provedení :    NEMO Zlín pobočný spolek SPMS z.s. 

Organizační zabezpečení : 

Ředitel závodů :   Polišenský Petr   Vedoucí protokolu :   ing.Drahomír Chalupa 

 

Datum konání :   sobota 24.září 2022   presence od 8.00-8.30 hodin  
                              rozplavání od 8.15 - 9.00 hodin 
 
Místo konání : 25m  bazén lázně Zlín Hradská 888 
                          25x 12,5metrů, 6 drah,  hloubka 3,8-1,0metrů, teplota vody 27  C 
 
Přihlášky :   přes on line přihlášky na www.ploutve.online nebo přes 
www.polistime.cz přes tlačítko přihlášky on-line . Zahraniční účastníci na přihláškovém 

formuláři se jménem, rokem narození, pohlaví, kategorii a zaplavaným časem v přihlášené disciplíně  
  Zaslat na email    ivolorenc@telecom.cz 

 
Kategorie a disciplíny : 
 
EO         50 PP             100 PP            100 BF                     
E            50 PP             100 PP            200 BF  
D            50 PP            100 PP            200 BF              
C            50 PP            100 PP            200 BF              
 

Soutěž je určena pro kategorie mládeže i dospělých. 
   

Závodníci budou nasazeni do rozplaveb společně podle již zaplavaných  časů 
 – vyhodnocení bude provedeno podle věkových kategorií – E0, E, D, C.   

 

Měření časů:  elektronická časomíra + ruční stopky  
 
Startovné : 250Kč (10€) za závodníka (bude vystavena faktura se splatností 14 dnů) 

 

Pravidla : Soutěží se podle mezinárodních pravidel CMAS, soutěžního řádu 
SPČR  a těchto proposic. Představování závodníků a příprava závodníků k 
soutěži (obutí monoploutví, ploutví) proběhne dle pokynů pořadatele max. 75 s.  
 
Protesty :  Musí být podány písemně na daném formuláři HR soutěže nejpozději 
30 minut po vyvěšení výsledků  s vkladem 1000 Kč. 
 
Pojištění : 
Účastníci závodu nejsou pojištěni pořadatelem. Pojistné události hradí ze svých 
pojistek a nebudou požadovat náhradu  škody na pořadateli. 
 

Vyhodnocení soutěže : 
Závodníci na prvních třech místech v kat.E0, E,D,C, obdrží medaili . 
 

. 
  

http://www.polistime.cz/


 
Informace : Petr Polišenský    tel:  +420 737211811   
 
. 

 

Časový  program  a  pořadí disciplín  :   sobota  24.9.2022 

8.00 -8.30    prezence závodníků  na 25m bazénu  

8.15 – 9.00   rozplavání závodníků 

od 8.30        porada vedoucích a rozhodčích 

9.00      zahájení soutěže    

 

9.00                    zahájení závodů 

  1.    50 PP  hoši  E0,E. 

  2.                      50 PP   dívky    E0,E. 

  3.    50 PP  hoši   D,C, 

  4.    50 PP   dívky            D,C,  

  5.  100 PP  hoši  E0,E,D,C, 

  6.  100 PP dívky E0,E,D,C, 

  7.  100 BF hoši     E0, 

  8.  100 BF dívky  E0,  

 9. 200 BF hoši                E,D,C, 

 10. 200 BF dívky              E,D,C, 

   . 

Vyhodnocení nejlepších závodníků, klubů a  ukončení soutěže  

 

Zlín 20.7.2022   ředitel soutěže     -    Polišenský Petr 


