PROPOZICE
KRAJSKÉ KOLO – PLAVÁNÍ III. a IV. kategorie

Datum konání :

8.11.2006 od 9,00 hod.

Pořadatel :

Dům dětí a mládeže Neratovice

Místo konání :

Plavecký bazén Mělník

Kategorie :

III. kategorie : 6.-7. ročník ZŠ ( 1995, 1994, 1993 )
prima a sekunda osmiletých gymnázií
IV. kategorie : 8.-9. ročník ZŠ ( 1993, 1992, 1991 )
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda
šestiletých gymnázií
V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození uvedeného výše, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Účastníci :

Z každé školy v jedné kategorii, startuje jedno šestičlenné družstvo dívek
a jedno šestičlenné družstvo chlapců s jedním náhradníkem

Pravidla :

Každý závodník startuje pouze v jedné individuální disciplíně.
Družstvo musí obsadit všechny disciplíny minimálně jedním závodníkem,
přičemž 5. a 6. závodník si musí zvolit libovolnou disciplínu. Čtyři
závodníci startují v polohové štafetě 4x25m ( znak, prsa, motýlek a volný
způsob ) a všichni závodníci ve štafetě
6x50 m volný způsob. Volným způsobem se rozumí jakýkoli plavecký styl,
který však závodník během tratě nesmí měnit. Pokud pořadatel závodu rozhodne, že se nebude plavat plavecký způsob motýlek, musí si zvolit libovolnou disciplínu 4., 5. i 6. závodník a polohová štafeta se plave pouze 3x25
metrů.

Disciplíny :

III. a IV. kategorie – ZŠ : 50m znak, 50m prsa, 25m motýlek,
50m volný způsob, 4x25m polohová štafeta a štafeta 6x50m volný
způsob

Hodnocení:

Rozhodující pro konečné pořadí je součet umístění jednotlivých závodníků a
štafet. První z každé disciplíny (s nejlepším časem) obdrží jeden bod, druhý
dva body atd. Body za štafety se zdvojnásobují (vítěz 2 body). Diskvalifikovaní závodníci či štafety budou zařazeni na závěr výsledkové listiny a jejich
bodové konto bude navýšeno o jeden, resp. dva body štafety oproti poslednímu klasifikovanému závodníkovi či štafetě. Vítězem se stává družstvo s
nejnižším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v polohové štafetě.

Přihlášky:

Na vzoru přihlášky (vzor č. 1 manuál AŠSK). V poznámce uveďte disciplínu. Zaslat nejpozději do 1. listopadu 2006 na adresu DDM Neratovice, fax
315682187, e-mail ddmnera@centrum.cz. Soupiska musí být potvrzená ředitelem školy, který odpovídá za pravdivost údajů.

Podmínky:

Každý závodník musí mít u sebe kartičku pojištěnce. Neberte s sebou cenné
věci, pořadatel neručí za případné ztráty.

Cestovné:

Nebude hrazeno.

Neratovice 18.10.2006

Romana Dvořáková
řed.DDM Neratovice

