
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek 
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Pořadatel: 
FAST FINS CZ, pobočný spolek SPMS 

 

Místo a datum závodu: 
areál „Oseckého Jadranu“, Osek nad Bečvou, sobota 12.9.2020 

 

Organizační výbor, ředitelství závodu, rozhodčí: 
 

Ředitel závodu:   David Zapletal 

Hlavní rozhodčí:   Roman Padalík  

Předseda organizačního výboru:  Antonín Zajíc 

Zdravotní zabezpečení:  Iva Zajícová 

 

Informace: 
Roman Padalík tel: 778 440 626 e-mail: fastfinscz@gmail.com 

 

Časový rozvrh závodu: 
 

Sobota 12.9.2020 

8:30 – 9:00  Prezentace 

8:45 – 9:15  Rozplavání 

9:00 – 9:10  Porada vedoucích 

9:10 – 9:20  Porada rozhodčích 

9:30    Start kategorie E0 

10:00    Start kategorie E 

10:30    Start kategorie DCBA 

11:45   start štafet kategorie E0 

12:15   start štafet kategorie E 

12:45    start štafet kategorií DCBA 

14:00    vyhlášení vítězů 

 

 

Disciplíny: 

E0 (2011 a mladší) 200 m 

E (2009 – 2010)  400 m 

D (2007 – 2008)  1000 m 

C (2005 – 2006)  1000 m 

B (2003 – 2004)  2000 m 

A (2002 a starší) 2000 m 

Štafety   4x200 E0, E 

              4x400 DCBA libovolný mix všech kategorií (nerozhoduje věk) 

  

V případě nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu. 

 

Pořadatel si taktéž vyhrazuje právo na změnu programu, resp. propozic, v závislosti na aktuální 

stav v souvislosti s COVID-19 a aktuálně platná nařízení a případná omezení. 

 

 

 

mailto:fastfinscz@gmail.com


3 

 

Všeobecná ustanovení 
 

1. Přihlášky s uvedením příjmení, jména, roku narození a věkové kategorie je nutné zaslat nejpozději do 

8.9.2020 na adresu: fastfinscz@gmail.com. 

  

2. Stravování - pro každého závodníka bude po doplavání zajištěn pitný režim.  Pro ostatní veřejnost bude 

k dispozici občerstvení v přilehlém stánku.  

 

4. Úhrada jízdného Závodníky a doprovod vysílají kluby na své náklady.  

 

5. Startovné 150,- Kč za závodníka.  

 

6. Prezentace 

Při prezentaci předloží vedoucí výpravy upravenou soupisku závodníků a bude uhrazeno v hotovosti 

startovné za závodníky. 

 

7. 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. - více informací na http://www.sporty-cz.cz/23_pro-

svazy/1027_NOVE-URAZOVE-POJISTENI 

 

8. Rozhodčí: budou nominováni z hostujících oddílů nebo zajištěni pořádajícím klubem.   

 

9. Změny propozic 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v závažných případech. O případných změnách budou vedoucí 

jednotlivých výprav včas informováni. 

 

Technická ustanovení  
 

1. Soutěžní podmínky: Závodí se podle platných pravidel Plavání s ploutvemi a těchto propozic. Případná 

upřesnění budou sdělena při poradě vedoucích. Trasy jednotlivých závodů budou vytištěny a vyvěšeny 

v místě konání závodů. Vyhlášení jednotlivých disciplín bude provedeno po skončení všech ukončených 

závodů.  

 

2. Protesty předkládají vedoucí výprav písemně u hlavního rozhodčího nejpozději do 30 minut po vyvěšení 

výsledků.  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fastfinscz@gmail.com
http://www.sporty-cz.cz/23_pro-svazy/1027_NOVE-URAZOVE-POJISTENI
http://www.sporty-cz.cz/23_pro-svazy/1027_NOVE-URAZOVE-POJISTENI


4 

 

Příjezd k místu konání: 

 

             GPS: 49.5112225N, 17.5536686E 


