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 Propozice soutěže 

 

„ Letní sprinty“ 
plavání s ploutvemi a rychlostní potápění 

Zlín,  neděle 27.6.2021 



Pořadatel : Svaz potápěčů Moravy a Slezska z.s. 

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

Organizační zabezpečení : 

Ředitel závodů :  ing. Vladimíra Šimíčková 

Vedoucí protokolu : ing.Drahomír Chalupa 
 

Datum konání : neděle 27.června 2021 
 

  Místo konání : lázně Zlín Hradská 888, 50 m bazén 
                   (50 x 20,5metrů, 8 drah, hloubka1,6 -1,2metrů, teplota vody 27 C) 
 
Přihlášky : Tuzemské kluby uplatní přihlášky od 16.6.2021 v přihláškovém systému 
na https://polistime.cz/ >Přihlášky + startovní listiny > Přihlášky ON-LINE 
nebo www.ploutve.online .  
Zahraniční kluby pošlou přihlášky na ivolorenc@lorenc.onmicreosoft.com včetně 
nasazených časů.  
Uzávěrka přihlášek 23.6.2021 

 

Disciplíny a kategorie : 
 

50 RP, 50 BiFi, 50 PP, 100 RP, 100 BiFi, 100 PP 

(pozn. kategorie E disciplínu 50 RP a 100 RP neplavou,  
          kat. D neplave disciplínu 50 RP) 

 
Soutěž je určena pro všechny mládežnické, seniorské a veteránské kategorie. 
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb společně podle již zaplavaných časů 
– vyhodnocení bude provedeno podle věkových kategorií. 

Měření časů: elektronická časomíra (robertky) + ruční stopky 
 

Startovné : 100 Kč za závodníka ( + případně poplatek za provedení antigenního 
testu na Covid 19 v místě závodu, pokud se závodník či trenér neprokáže platným 
certifikátem či testem na Covid 19 odpovídající platným nařízením pro tento typ 
akcí k datu 27.6.2021) 

Pravidla : Soutěží se podle mezinárodních pravidel CMAS, soutěžního řádu 
SPČR a těchto propozic. Čas stanovený pro přípravu závodníka do výstroje je 
45s u BiFi disciplín a 75s u ostatních disciplín. 

 
Protesty : Musí být podány písemně na daném formuláři Hlavnímu rozhodčímu 
soutěže nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků s vkladem 500 Kč. 

 
Pojištění : 
Účastníci závodu nejsou pojištěni pořadatelem. Pojistné události hradí ze svých 
pojistek a nenárokují případnou náhradu škody u pořadatele. 

https://polistime.cz/
http://www.ploutve.online/
mailto:ivolorenc@lorenc.onmicreosoft.com


 

Vyhodnocení soutěže : 
Hodnocení proběhne dle CMAS bodovacích tabulek pro jednotlivé kategorie. 

Nejlepší tři závodníci v každé kategorii - dle bodů z nejlépe zaplavané disciplíny - 

obdrží diplomy a věcné ceny od pořadatele. 
 
 

 
 

 

Časový program a pořadí disciplín: 

8,00 - 8,30 prezence (na 50m bazénu) 

8,10 – 8,55 rozplavání závodníků 

od 8,30 porada vedoucích a rozhodčích 

9,00 zahájení závodů 

1.   50 RP ženy (kat. A,B,C ,V) 

2.   50 RP muži (kat. A,B,C ,V) 

3.   50 BiFi ženy (kat. A,B,C,D,E,V) 

4.   50 BiFi muži  (kat. A,B,C,D,E,V) 

5.   50 PP ženy (kat. A,B,C,D,E,V) 

6.   50 PP muži (kat. A,B,C,D,E,V) 

7    100 RP ženy (kat. A,B,C,D,V) 

8    100 RP muži (kat. A,B,C,D,V) 

9.   100 BiFi ženy (kat. A,B,C,D,E,V) 

10. 100 BiFi muži  (kat. A,B,C,D,E,V) 

11.  100 PP ženy (kat. A,B,C,D,E,V) 

12. 100 PP muži  (kat. A,B,C,D,E,V) 

 

Od 11,45 - Vyhodnocení nejlepších závodníků, klubů a ukončení soutěže 
 
 
 

 

 


