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Pořadatel a technické provedení :    Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, p.s.SPMS  

člen Svazu potápěčů Moravy a Slezska,z.s. a Svazu potápěčů České republiky, zs.s 

Datum konání  Středoevropského poháru mládeže :    sobota 16.února 2019   
 
Místo konání :   krytý bazén Nový Jičín,Novosady 10   
                          25x 15metrů, 6 dráh,  hloubka 1,2-1,6metrů, teplota vody 26 C 
 
Presence :  v sobotu 16.února 2019 v kanceláři KVS na krytém bazénu v Novém Jičíně a výpočetního střediska na krytém 
bazénu.  Vstup pro diváky na tribunu plaveckého bazénu je ze strany sportovní haly, kde je také vstup do restaurace bazénu, 
která bude po dobu soutěže otevřena.  
 

Přihlášky :   zašlete do čtvrtku  7.února 2019   na e-mail adresy   ivolorenc@onmicrosoft.com  kopii na  

simona.laguna@centrum.cz  (přihláška=řádně vyplněná soupiska se jménem, pohlavím závodníka, s uvedením ročníku 

narození,kategorie, a do kolonky disciplíny vypsat číslo disciplíny-závodníci ČR.  
U zahraničních účastníků je nutné uvést na každou disciplínu do příslušné kolonky  čas závodníka pro nasazení.    
 

Kategorie a disciplíny : 

Soutěž je určena pro kategorie dětí , mládeže i dospělých. 
 

1.kolo  SPM 2019   Nový Jičín              sobota  16.2.2019  
EO          15 RP/10 50 PP 100 BF   

E             15 RP/10 50 PP        100 BF  
D             25 RP         200 PP        100 BF  

C             50 RP                       200 PP        100 BF 
B+A        50 RP                       100 PP         100 BF 
 
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb společně podle přihlášených časů – vyhodnoceni bude provedeno podle věkových 
kategorií – E0, E, D, C, a společná kat.  B+A.   
 

Informace : Simona Klapcová ( 00420  606 669 648)       
 

Měření časů:    elektronická časomíra  Polistime 
 

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.  
 

Protesty :  Musí být podány písemně hl.rozhodčímu soutěže nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků . 
 

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, B+A obdrží medaile. 
Bude vyhodnocen trojboj 1.kola SPM 2019  jednotlivců a klubů. 
 

Bodování jednotlivců SPM – bodování 1.kola 
 

Do trojboje jednotlivců /součtu bodů tří  plavaných disciplín/ se ve  4.kole kole započítávají všechny  kategorie EO,E,D,C, 
B+A  podle  bodů za výkon tj.  tisícibodové tabulky CMAS  a vyhodnoceni budou 3 nejlepší závodníci – 3 chlapci, 3 dívky 
v každé kategorii E0,E,D,C B+A - ocenění věcnou cenou v podobě pohárku. 
 
Bodování klubů : 
 

Do bodování klubů se  počítají body za pořadí  kategorie mládeže E0,E,D,C  a to 2 nejlepších závodníků /2 chlapci,2 
dívky v E0, E,D,C/ to znamená 16 závodníků boduje pro klub, který si odveze  věcnou cenu v podobě poháru.  
Kategorie  B+A  se do bodování klubů nezapočítávají. 
 

 
Vyhlášení vítězů bude prováděno v průběhu soutěže  dle pokynů pořadatele. 
 
Vyhlášení výsledků 1.kola SPM bude provedeno po skončení poslední bodované disciplíny každé kategorie.  
Vyhlášení výsledků klubů po skončení závodů. 
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Časový  program  a  pořadí disciplín  :                      Sobota 16.2. 2019 

 

8.30 – 9.00 presence na krytém bazénu v Novém Jičíně 

9.00 – 10.00 rozplavání závodníků 

  9.00 porada vedoucích v kanceláři KVS Laguna na krytém bazénu  

  9.15 porada rozhodčích u relax bazénu na krytém bazénu  

                          a po skončení soutěže 

10.10  slavnostní nástup družstev, nástup vedoucích výprav a rozhodčích 

10.20                  zahájení soutěže    

             

1. 50 RP   muži kat. C,B+A  

2. 50 RP   ženy kat. C,B+A  

3. 100 BF  muži kat. E0,E,D,C,B+A   vyhlašování  50 RP ženy 

4. 100 BF  ženy kat. E0,E,D,C,B+A     vyhlašování  50 RP muži,  100 BF muži 

5.   50 PP  muži kat. E0,E 

6.   50 PP  ženy kat. E0,E 

Přestávka    vyhlašování 100 BF ženy 

7. 100 PP  muži kat. B+A 

8. 100 PP  ženy kat. B+A 

9.   200 PP  muži kat. D,C            vyhlašování 50 PP  E0,E  muži,ženy 

10. 200 PP  ženy kat. D,C 

Přestávka  vyhlašování  100 PP B+A muži,ženy, trojboj  B+A,   200 PP D,C muži, ženy    

11.  15 RP/10 muži  kat. E0,E 

12.  15 RP/10 ženy  kat.E0E 

13. 25 RP D muži 

14. 25 RP D ženy  

Vyhlašování  15/10  E  muži,ženy , 25 RP D muži,ženy    

Vyhlášení trojboj  1.kola  jednotlivci  C, E0,E,D 

 

       

V Novém Jičíně dne 23.1.2019    SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS   

                                                                            Simona Klapcová 


