CORONA CUP 2020 DOROSTU A DOSPĚLÝCH
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

ČSPS

Datum a místo konání:

4. - 5. 7. 2020 - Praha Podolí

Termín přihlášek:

středa 24. 6. 2020

Přihlášky na adresu:

IS systém ČSPS

Seznam přijatých:

pátek 26. 6. 2020

Startovné:

se neplatí

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

Závody jsou soutěží jednotlivců a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Závodníci absolvují 9 startů (kompletní program). Výsledky po součtu FINA bodů všech
devíti disciplín určí vítěze CORONA Cup 2020 v jednotlivých kategoriích.

Startují:

2005 a starší

Omezení:

Přihlásit se mohou pouze závodníci, kteří se v roce 2019 umístili do 10. místa
Mistrovství ČR dorostu a dospělých a Mistrovství ČR st. žactva.
Vzhledem k nařízení vlády a hygienickým kritériím bude počet startujících
omezen na počet, který stanovuje toto nařízení. Celkový počet přijatých je stanoven na 200 závodníků.
V případě, že bude překročen stanovený limit účastníků, budou ze soutěže
vyřazeni plavci podle kategorií s nejhorším přihlášeným časem na 200PZ.
V případě menšího počtu přihlášených účastníků bude ihned klubům oznámena
možnost přihlásit další plavce do soutěže.

Časový program disciplín:
1. půlden – sobota 4. 7. 2020
Začátek závodů 9:00 hod.
Rozplavání 8:00–8:50 hod.
1. 100m znak
dorci
2. 100m znak
dorky
3. 50m prsa
dorci
4. 50m prsa
dorky
5. 100m motýlek
dorci
6. 100m motýlek
dorky

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

3. půlden – neděle 5. 7. 2020
Začátek závodů 9:00 hod.
Rozplavání 8:00–8:50 hod.
13. 100m volný způsob
dorci
14. 100m volný způsob
dorky
15. 50m motýlek
dorci
16. 50m motýlek
dorky
17. 200m polohový závod
dorci
18. 200m polohový závod
dorky

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

2. půlden – sobota 4. 7. 2020
Začátek závodů 16:00 hod.
Rozplavání 15:00–15:50 hod.
7. 50m volný způsob
dorci
8. 50m volný způsob
dorky
9. 100m prsa
dorci
10. 100m prsa
dorky
11. 50m znak
dorci
12. 50m znak
dorky

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

Potvrzení účasti:

Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast nejpozději v pátek 3. 7. 2020 do 20.00 hod. na email:
mojmir.axman@czechswimming.cz

Závodiště:

50m otevřený bazén, 8 drah, elektronické časoměrné zařízení

Ceny:

Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě obdrží pohár . Závodníci do 10.místa obdrží
diplom. Výsledky se vyhlašují v kategorii ml. dorost, st. dorost a open.

Upozornění:

Prosíme všechny trenéry, aby se co nejméně zdržovali v okolí bazénu a využily
přilehlé tribuny. Zároveň žádáme všechny účastníky o striktní dodržování stanovených hygienických pravidel (roušky, dodržování rozestupů atd.).

