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                         I.  Gratias František Herma 
 
  

Pořadatel:           DDM Rumburk, KPČeská Lípa 

Datum konání:   Neděle 24 10. 2021  

Místo konání:     Krytý plavecký bazén Rumburk| 

Informace :         Dana Cimrtová tel. 00420/728 176 842 

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Účast a omezení Rumburské ploutve se mohou zúčastnit závodníci, kteří jsou k datu soutěže 

řádně registrováni u registračního orgánu SČP nebo SPMS. Počet účastníků aktuálně není omezen, 

pořadatel si ale v případě nutnosti vyhrazuje právo omezit počet účastníků tak, aby splnil zdravotní 

podmínky (v případě změn budou kluby informovány emailem).   

 

2. Přihlášky Vyplněnou přihlášku, která je samostatnou přílohou propozic, zašlete nejpozději do 

čtvrtka 21.10.2021 e-mailem na adresu  MKubatova@seznam.cz, linedi@atlas.cz  

 Jednotlivé disciplíny zakřížkujte – neuvádějte časy. Závodníkům budou nasazeny časy z evidence 

výkonů. Pokud výjimečně nebude mít závodník čas v disciplíně zaregistrován, bude zařazen na 

začátek startovní listiny s nejhorším časem. 

 

 3. Prezence Bude provedena v neděli 24.10.2021 od 8:30 do 9:30 hodin   

 4. Ubytování a stravování Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje. 

 5. Cestovné Náklady na cestovné závodníkům a vedoucím hradí vysílající organizace - klub. 

 

 6. Pojištění Účastníci závodu jsou pojištěni smlouvou o úrazovém pojištění u Pojišťovny VZP a.s., 

se kterou uzavřel smlouvu Český olympijský výbor, o.s. Za případné pojistné události nebudou 

kluby uplatňovat náhradu škody u pořadatele ani u SPČR.  

 

7. Startovné Startovné ve výši 200,- Kč uhradí vedoucí u prezence za každého přijatého závodníka.  

 

8. Ostatní Účastníci závodů jsou povinni dodržovat všechna hygienická nařízení v souvislosti s 

COVID-19. Ve vestibulu bazénu a šatnách je povinnost nosit roušku. Do bazénu budou kluby 

vpuštěny až v kompletní sestavě. Na bazén budou kromě pořadatelů, závodníků a zaměstnanců 

bazénu/bufetu jako doprovod vpuštěni pouze trenéři (1 trenér na 10 dětí), rozhodčí a vedoucí 

družstev. Mimo výše jmenované je všem ostatním do bazénu vstup zakázán, rodiče mohou podle 

provozu areálu využít možnosti sledování závodu z hor ochozu. V případě jakýchkoliv změn budou 

kluby informovány emailem. 
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II. Technická ustanovení 

 

1. Uspořádání soutěže  
 Závodí se podle platných českých pravidel CMAS, soutěžního řádu SPČR a ustanovení tohoto 

rozpisu - propozic. 

 
 

2. Startují        
Řádně prezentovaní závodníci  

● kategorie E (ročník 2010 a mladší) 

● kategorie D (ročník 2008 a 2009)  

● kategorie C (ročník 2006 a 2007)  

● kategorie B (ročník 2004 a 2005) 

● kategorie A (ročník 2003 a starší) 

● kategorie V 1-5 veteráni 
 

   

 
 

 

 

 

 4. Místo a bazén 
Rumburk  6 drah, 25 m, hloubka 1,2 – 3,8 m. 

 Měření času ručně elektronickými stopkami. Bufet s občerstvením v prostorách bazénu funguje bez 

omezení. V případě změn zašleme informaci emailem  

 

5. Rozhodčí  
Každá výprava přiveze dva rozhodčí se stopkami. Jména uveďte v přihlášce. Na dráze bude vždy 

umístěn jeden rozhodčí, tito budou doplněni o 2 kontrolní rozhodčí. Obrátkoví rozhodčí budou 

určeni vždy pro 2 dráhy.  Hlavní rozhodčí: D.Cimrtová 

 

 6. Protesty  
Protesty se podávají písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu s vkladem 

1000,- Kč, který se v případě zamítnutí protestu nevrací.  

 

7. Vyhodnocení závodů    
Vítězové všech disciplín (1. - 3. místo) v každé kategorii obdrží diplomy a medaile.   Z důvodu 

hygienických opatření se nebude provádět jednotlivé                                                          

  

  

 



 
 

 

III. Časový program závodů 

Prezence 08:30 – 09:15 

Rozplavání 09:00 – 09:30  

Porada vedoucích družstev 09:30 – 09:45 

Porada rozhodčích 09:45 – 09:55  

Zahájení závodů 10:00 Předpokládaný konec závodů 17:00 

 

 

 Pořadí disciplín 

 

                                                          štafety dle zbylého času 

UPOZORNĚNÍ 

                   Dle rozhodnutí řiditele plaveckého bazénu musí být          

monoploutve, ploutve černé gumy přelepené /stříbrnou/  

páskou  
                                                                                                                     Dana Cimrtová 

                                                                                                                     

1. 400m PP muži E0-A 

2. 400m PP ženy E0-A 

3. 100m BiFi muži C,B,A,V 

4. 100m BiFi ženy C,B,A,V 

5. 50m RP muži C,B,A,V 

6. 50m RP ženy C,B,A,V 

7. 15/10m RP muži E0,E 

8. 15/10m RP ženy E0,E 

9. 25m RP muži D 

10. 25m RP ženy D 

11. 25m VZ s destičkou muži E0,E 

12. 25m VZ s destičkou ženy E0,E 

13. 50m PP muži E0-V 

14. 50m PP ženy E0-V 

15. 200m PP muži E0-A 

16. 200m PP  ženy E0-A 

17. 50m VZ s destičkou muži E0,E 

18. 50m VZ s destičkou ženy E0,E 

19. 100m PP muži E0-V 

20. 100m PP ženy E0-V 

21.       


