
 

 

Vánoční pohár oddílu Uhlomost –sport 

 v PP + RP 

XXXVII. ročník 
 

a 

 

X. Ročník Memoriálu J. Bečkovského 

Kategorie E0 
 

 

Potápěči Uhlomost – sport, p.s.  
 

a statutární město Most 

 
 

 

 

MOST 
 

7. 12. – 8. 12.  2019 

 

 

 

 
 



Propozice 
 

 

                                              

     

 

 

Pořadatel:   Potápěči Uhlomost – sport, p.s.  a statutární město Most 

Datum konání:  7. 12.- 8. 12. 2019 

Místo konání:      AQUADROM Most, Toplová ul. 25m, 6 drah, časomíra - dotykové desky                              

Ředitel závodu:  Ing. Oldřich Peleška  

Hospodář:   p. Josef Žižka 

Technický vedoucí:  p. Vlastimil Reiner 

Hlasatel:                     p. Radek Reiner 

Protokol:   Ing. Petr Polišenský - Polistime  a Ing. Zdeňka Pelešková 

Hlavní rozhodčí:  p. Petr Pešek 

Přihlášky: závodníků  nejpozději 5. 12 .2019 

E:mailem:zdenka.peleskova@vscht.cz                                                                            

a také na ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com   

Starty závodníků označte číslem disciplíny bez uvedení časů, které budou nasazeny z evidence. Pokud 

nebude mít závodník v dané disciplíně v evidenci čas, bude zařazen do úvodních rozplaveb.  

 

Prezentace: 
V sobotu 7. 12. 2019 na Aquadromu v Mostě  od 12.15 hod. do 13.00hod. Záloha na čip je 100,-Kč.  

Vedoucí každé výpravy si proti podpisu vyzvedne příslušný počet čipů pro každého účastníka podle počtu 

ve výpravě a uhradí celkovou částku. Kdo bude během závodu konzumovat v bufetu přes tuto částku, 

musí si během závodu na pokladně čip dobýt. Nedobíjejte prosím čipy před závodem, abychom 

nevytvořili patovou situaci na vstupu a neohrozili tím včasné zahájení závodu.    

 

Startovné: 
Za každého zúčastněného závodníka  300-, Kč  

 

Strava a ubytování: 
Pořadatel zajistí pro přihlášené závodníky a doprovod ubytování na internátu SZŠ V Mostě a 

v Penzionu Kordy, Báňská 286  ze soboty   7. 12 na neděli 8. 12. 2019. Prosíme vedoucí družstev, aby 

měli připravené jmenné seznamy s datem narození a trvalým bydlištěm, urychlíme tím plynulost 

ubytování.  Strava (večeře 7. 12. 2019 a snídaně 8. 12. 2019) bude v internátu SZŠ pro všechny 

účastníky. Cena ubytování a stravy 500,- Kč/os, na základě objednávky s počtem účastníků včetně 

doprovodu zaslané nejpozději do 1. 12. 2019 na adresu peleska.o@seznam.cz . Změny pro ubytování a 

stravu po tomto termínu již nemohou být akceptovány.  

 

Pojištění: 
Účastníci závodů nejsou pojištěni pořadatelem. Případné pojistné události si zajišťují a hradí kluby ze 

svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele. 

 

mailto:zdenka.peleskova@vscht.cz
mailto:ivolorenc@lorenc.onmicrosoft.com
mailto:peleska.o@seznam.cz


                                            
                                                    

 

 

 

Informace: 
Ing. Oldřich Peleška  mob: 723 339 427 

p. Josef Žižka   mob: 602 446 482 

Ing. Zdeňka Pelešková  mob. 721 968 426 (přihlášky a odhlášky) 

 

 

 

Všeobecná ustanovení: 
Startují závodníci kategorie E (ročník 2008 a mladší), kategorie D (2006 a 2007) a kategorie C (2004 a 

2005).  Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS a ustanovení těchto propozic.  

 

Časomíra: 

Dotykové desky.  

 

Disciplíny:      
Kategorie E 15/10 RP 50 PP 100 PP 200 PP 

Kategorie D 25 RP 50 PP 100 PP 200 PP 

Kategorie C 50 RP 50 PP 100 PP 200 PP 

Štafety se plavou libovolně sestavené pro kat. E 4*50m PP a pro kat. D a C 4*100m PP. Počet štafet 

klubu není omezen a přeřazovat závodníky mladší do starší kategorie je povoleno.  

 

Protesty: 
Předkládají se hlavnímu rozhodčímu písemně do 30 minut po vyhlášení výsledků s vkladem 100-, Kč, 

který se v případě zamítnutí protestu nevrací. 

 

Vyhodnocení závodů:  
První tři závodníci jednotlivých kategorií ve čtyřboji a první tři štafety každé kategorie obdrží diplomy, 

medaile a věcné ceny. Umístění jednotlivců se bude hodnotit podle tabulky CMAS platné pro žákovskou 

ligu. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v disciplíně 100m PP. 

Do pořadí družstev bodují závodníci kategorií E, D a C, v jednotlivých disciplínách, kteří se umístí na 

prvních třech příčkách. Za první místo 3 body, za druhé 2 body a za třetí 1 bod. Štafety se bodují 

dvojnásobnou hodnotou. Družstva, která se umístí na prvních třech místech, obdrží poháry. Při rovnosti 

bodových hodnot rozhoduje lepší umístění všech štafet, popř. celkový počet prvních míst ve všech 

disciplínách 

 

V rámci kategorie „E“ bude vyhodnocen „Memoriál Jaroslava Bečkovského“ dlouholetého trenéra, 

který  právě nejmladší závodníky v mosteckém oddíle připravoval. Memoriál bude vyhodnocen 

jako trojboj pro kategorii „E0“ (roč. 2010 a mladší) na závěr sobotního programu. 

 



                                                 

 

 

 

 

 

Časový program:  

Sobota 7. 12. 

12.15-13.00 prezentace   

13.15-13.30 porada vedoucích  

13.30-13.45 porada rozhodčích 

13.00-13.45 rozplavání (15min E, 15min  D, 15min C) 

13.55-14.00 slavnostní zahájení závodů 

14.00-18.00 první část soutěží  1. / 2.  50 PP    E dívky/chlapci  

3. / 4.  50 PP   D dívky/chlapci  

5. / 6.  50 PP   C dívky/chlapci 

7. / 8.  15 RP/ 10 PP   E dívky/chlapci 

9. / 10.  25 RP   D dívky/chlapci 

11. / 12.  50 RP   C dívky/chlapci 

13. / 14.  100 PP   E dívky/chlapci  

15. / 16.  100 PP   D dívky/chlapci 

17. / 18.  100 PP   C dívky/chlapci 

 

 

 

18.00 -  18.10 Vyhlášení vítězů Memoriálu J. Bečkovského kat. E0 chlapci/dívky 

18.10 -  19.10  zábavný program. V  provozu budou všechny atrakce aquadromu a restaurace na bazéně. 

Chybět opět nebude tradiční zmrzlina i černá uhelná. 
19.30 -  20.30   ubytování, večeře v místě ubytování   

od 20.00  Pro vedoucí, trenéry, rozhodčí a přátele Uhlomostu k dispozici posezení s malým 

pohoštěním v restauraci Caffebar „Terasa“ Pod koňským vrchem 3388,  nedaleko 

od místa obou ubytování.  

neděle 8. 12. 

8.00 - 8.45  snídaně  

9.15 - 10.00  rozplavání (15min E, 15min  D, 15min C) 

10.05-15.30  druhá část soutěže  19. / 20.  200 PP   E dívky/chlapci 

21. / 22.  200 PP   D dívky/chlapci 

23. / 24.  200 PP   C dívky/chlapci 

25.  4 * 50 PP E 

26. 4 *100 PP D 

27.  4 *100 PP C 

 

15.30-16.00 zakončení závodů a slavnostní vyhlášení vítězů. 

 


