Svaz potápěčů České republiky
ČOCHTANKLUB - potápěči, Žďár nad Sázavou

pořádají

Mistrovství České republiky
a

2. kolo Českého poháru
v distančním plavání s ploutvemi 2022
2. kolo seriálu ČP v DPP
Velké Dářko, Amfora klub
sobota 18.-19. 6. 2022

POŘADATEL

Svaz potápěčů České republiky
ČOCHTANKLUB - potápěči, Žďár nad Sázavou
pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska

MÍSTO KONÁNÍ
DATUM KONÁNÍ

Velké Dářko, Amfora klub
18.-19. června 2022

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel
Pavel Králíček
Hlavní rozhodčí
Jitka Dostálová
Zdravotní zabezpečení
záchranář Peter Máté

I. Všeobecná ustanovení
Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do úterý 14. 6. 2022 e-mailem na adresu
cochtanklub@email.cz na formuláři přihlášky (příloha „prihlaska_mcr_dpp.xls“).
Odhlášky pište na stejný e-mail a nebo můžete provést případně při prezenci.
Startovné bude fakturováno dle skutečného počtu závodníků.

Prezence
Bude probíhat 18. 6. 2022 v době od 10:00 do 10:45 hod. v AMFORA klubu, Velké Dářko.
Doklady závodníků
Při prezenci předloží vedoucí výpravy soupisku závodníků.
Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající klub.

Informace, dotazy
Pavel Králíček, mobil: 777 142 787 , cochtanklub@email.cz

Startovné
500,- Kč za závodníka
(hradí vysílající klub, v ceně není zahrnuta strava a ubytování).
Platba startovného bude provedena po závodech fakturou se splatností 7 dní.

Cestovné
Náklady na cestovné závodníkům, trenérům a vedoucím družstev hradí vysílající klub.
Rozhodčí
Každý klub může nabídnout kvalifikované rozhodčí, kteří by pomohli s organizací závodu a
zabezpečením během závodu (veslice na bójích a doprovázející závodníky).
Nabídku rozhodčího uveďte prosím do přihlášky, včetně údajů potřebných pro případné
vyplacení ošatného (kvalifikace, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo
OP). Přijatý rozhodčí bude mít uhrazeno ubytování a stravu v Domově mládeže v ZR.

Stravování na Amfoře Velké Dářko
Pořadatel nezajišťuje v rámci startovného. Zdarma bude k dispozici teplý čaj.
V průběhu závodu bude možno zakoupit grilované klobásy a maso, grilovaná kuřata, pivo
a limonádu a další drobné pochutiny.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Zajišťuje pořadatel pro přihlášené závodníky včetně doprovodu na základě vyplněné objednávky,
která je součástí přihlášky.
Místo ubytování a stravy:

Domov mládeže VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Cena:

640 Kč / os.

Platba ubytování a stravování bude provedena po závodech fakturou se splatností 7 dní.
Stravování zahrnuje večeři a snídani v jídelně Domova mládeže.
Pokoje jsou po 3 osobách. Sociální zařízení jsou společná na chodbě. Budova je
nekuřácká!
Ubytovaní dostanou klíče od pokoje a od hlavního vchodu. Na Domově mládeže není
stálá služba.
Aktuální kapacita Domova mládeže je pouze 150 osob!
O zajištění ubytování rozhodne včasnost zaslané objednávky.
Termín zaslání finální objednávky ubytování a stravy je do úterý 14. 6. 2022 v elektronické
podobě (příloha „objednavka_ubytovani_stravy_mcr_dpp.xls“) na email cochtanklub@email.cz.
Prosíme vedoucí družstev, aby měli při nástupu na ubytování připravené vytištěné jmenné
seznamy ubytovaných. (Příloha přihlášky „seznam_ubytovanych_mcr_dpp.xls“).
Ubytovat se bude možné v sobotu 18. 6. 2022 od 17:30 do 18:30 hod..
Případné odhlášky ubytování a stravy proveďte co nejdříve (nejpozdějí do čtvrtka 16.6.2022
do 21:00 hod.), budeme se snažit s ubytovatelem vyjednat zrušení objednaných služeb, ale
nezaručujeme kladný výsledek.
Ubytování v areálu Amfora Velké Dářko během závodů není možné! (vyjímkou jsou
pořadatelé).
Nechcete-li využít nabídky na ubytování v Domově mládeže v ZR, můžete si svépomocí zajistit
ubytování v blízkém okolí Velkého Dářka.

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
 Vzhledem k 2-dennímu programu a předpokládanému vysokému počtu návštěvníků
v areálu Amfora Velké Dářko, budou zajištěny 4 ks mobilních WC od firmy
JOHNNY SERVIS
 Toalety v budově Amfory budou určeny jen pro pořadatele a rozhodčí!
 Ze dvou buněk u vody budou vytvořeny převlíkárny pro muže a ženy
 V areálu je k dispozici jedna společná sprcha s teplou vodou.
 V případě chladného počasí je možno roztopit saunu.
 Předstartér bude na začátku mola.

Změny propozic
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v závažných případech. O případných změnách
budou vedoucí jednotlivých výprav včas informováni.

Pojištění
Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody vzniklé v průběhu akce
nebo způsobené jejími účastníky. Všichni účastníci závodů jsou pojištěni. Český
olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od 1. 2. 2019 úrazovou pojistku s Pojišťovnou
VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Uvedenou smlouvu, včetně oceňovacích tabulek,
najdete na webových stránkách Sdružení www.sporty-cz.cz., sekce Pro svazy. Případné
plnění si zajišťuje každý sportovec, resp. jeho zákonný zástupce sám.
Ostatní
Účastník závodů souhlasí s tím, že při závodech bude pořizována fotodokumentace a
videozáznam. Tyto fotografie a filmové záznamy mohou být použity při prezentaci a
propagaci činnosti klubu (např. v kronikách, na internetu, ...). V případě nesouhlasu musíte
uvědomit pořadatele.

II. Technická ustanovení
Uspořádání soutěže
Závodí se dle platných mezinárodních pravidel CMAS, Soutěžního řádu SPČR,
publikovaných usnesení SK SPČR, Hracího řádu DPP a ustanovení těchto propozic.

Disciplíny
Kategorie

Délka tratě

A - muži a ženy (18 let a starší)

4 000 m PP, 2 000 m DBF

B - junioři a juniorky (16 – 17 let)

4 000 m PP, 2 000 m DBF

C - ml. junioři a ml. juniorky (14 – 15 let)

2 000 m PP, 1 000 m DBF

D - st. žáci a st. žákyně (12 – 13 let)

1 000 m PP, 500 m DBF

E - ml. žáci a ml. žákyně (11 let a mladší)

500 m PP, 500 m DBF

Veteráni - muži a ženy (30 let a starší)

1 000 m DBF

štafety kat. A + B + C, MIX

4x 1 000m PP, 4x 1 000 m DBF

štafety kat. D + E, MIX

4x 500 m PP, 4x 500 m DBF

Disciplíny DBF je možné plavat libovolným plaveckým způsobem, ale s výstrojí bifins
dle pravidel.
Štafety plavou vždy smíšené: 2 muži (chlapci) + 2 ženy (dívky)

Protesty
Protesty se podávají písemně do 30-ti minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu
závodu s vkladem 1.000,- kč.
Měření času - ruční měření elektronickými stopkami. V cíli bude „cílová kamera“.

Vyhodnocení soutěže
Vyhodnoceni budou první 3 závodníci a závodnice z každé kategorie a disciplíny. Vítězové
obdrží titul „Mistr ČR“ na diplomu a medaili. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží
diplom a medaili.
Účastníci splňující kritéria pro start v Českém poháru DPP obdrží také body do této
soutěže.

III. Časový program závodu
Sobota 18.6.2022
10:00 - 10:45

Prezence závodníků

10:55

Porada vedoucích a porada rozhodčích

11:30

start 500 m PP, kat. E

12:00

start 1.000 m PP, kat. D + 1.000 m DBF kat. V

13:00

start 2.000 m PP kat. C + 4.000 m PP kat. A + kat. B

14:45

start štafety 4x 500 m DBF MIX, kat. DE

15:30

start štafety 4x 1.000 m DBF MIX, kat. ABC

16:30

vyhlášení výsledků prvního dne

17:30 – 18:30

ubytování na Domově mládeže v ZR

18:30 – 19:30

večeře v místě ubytování v ZR

Nedělě 19.6.2022
7:30 – 8:30

snídaně v místě ubytování v ZR

10:00

start 1.000 m DBF kat. C + 2.000 m DBF, kat. A + kat. B

11:00

start 500 m DBF, kat. D + kat. E

11:30

start štafety 4x 1.000 m PP MIX, kat. ABC

12:30

start štafety 4x 500 m PP MIX, kat. DE

13:30

vyhlášení výsledků druhého dne

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu podle počtu nahlášených
závodníků. Vytvořeno dle Hracího řádu pro soutěže DPP.
Schválil: předseda subkomise DPP – Jitka Dostálová

