Krajský svaz ČSPS – Ústecký kraj

DRoP CuP 2022 – soutěž všestrannosti žactva
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: KPMěl

Datum: sobota 15.1.2022
Místo: Krytý plavecký bazén Mělník
Závodiště: bazén 25 m, 6 drah oddělených plováky, hloubka 1,2 – 4,8 m
Přihlášky: neděle 9.1.2022 pouze přes online systém ČSPS. Přihláška na místě konání závodů není
možná.Přijatí závodníci budou zveřejněni na webu ČSPS. Přijato bude minimálně 18 závodníků do
diisciplíny.
Odhlášky: : středa 12.1.2022 do 20:00hod. přes on line systém ČSPS
Kvalifikace: přihlášený čas
Startují: přijatí závodníci klubů Ústeckého kraje. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí
družstva.
Kategorie: žáci a žačky roč. narození 2012-2011 , 2010-2008
Vstup na bazén pouze v plavkách nebo sportovních úborech.
Startovné: 120,- Kč za jednotlivce

Technická ustanovení:
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu a STD Krajského
svazu ČSPS. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu.
Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Závodníci
absolvují 5 startů (100M + 100Z + 100P + 100VZ + volitelně 400VZ nebo 200PZ = celkem 5 startů).
Výsledky po součtu FINA bodů všech pěti disciplín určí vítěze DROP Cup 2022 v jednotlivých
kategoriích.
Námitky: Podávají zástupci plaveckých oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu
rozhodčímu, s vkladem 300,-Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch Krajského svazu. STD
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Ceny: první tři závodníci a závodnice v každé kategorii a disciplíně obdrží diplom.
Prezentace: v sobotu 15.1.2022 od 7:45-8:30 hod v kanceláři Plaveckého školy

Upozornění: Vstup do bazénu bude umožněn v 7:30 hod.
Vedoucí plaveckých oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na závodišti a v
prostoru šaten v průběhu celé soutěže a zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému
startérovi a k vyhlašování vítězů a za dodržování a aktuálních epidemiologických opatření
Vedoucí družstev při prezenci odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti závodníků a trenérů
Informace: Petr Lukášek, tel 605148437, e-mail: kpmel@kpmel.cz

Občerstvení na bazéně bude v provozu!
Pro rozhodčí bude zajištěn oběd na bazéně.
Balkon pro diváky bude uzavřen. Prosíme předání této informace zejména rodičům

Časový pořad půldnů a disciplín:
I. Půlden Začátek závodů 9:00 hod.

.

Rozplavání 8:00–8:50 hod.
1 . 50m znak žačky 11-12
2. 50m znak žáci 11-12
3. 100m znak žačky 08-09-10
4. 100m znak žáci 08-09-10
5. 50m motýlek žačky 11-12
6. 50m motýlek žáci 11-12
7. 100m motýlek žačky 08-09-10
8. 100m motýlek žáci 08-09-10
9. 50m volný způsob žačky 11-12
10. 50m volný způsob žáci 11-12
11. 400m volný způsob žačky 08-09-10
12. 400m volný způsob žáci 08-09-10

II. Půlden začátek závodů 15:00hod.

Rozplavání 14:00–14:50 hod.
13. 100m volný způsob žačky 08-09-10
14. 100m volný způsob žáci 08-09-10
15. 50m prsa žačky 11-12
16. 50m prsa žáci 11-12
17. 100m prsa žačky 08-09-10
18. 100m prsa žáci 08-09-10
19. 100m polohový závod žačky 11-12
20. 100m polohový závod žáci 11-12
21. 200m polohový závod žačky 08-09-10
22. 200m polohový závod žáci 08-09-10

Každý zúčastněný klub je povinen dodat minimálně 1 rozhodčího!!!

