Propozície plaveckých pretekov „ O pohár mesta Handlová
žiakov kategórie „C“, Handlová, 26. – 27.5. 2012
Slovenská plavecká federácia
a
Plavecký klub Handlová
usporiada
plavecké preteky

O pohár mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie „C“
Všeobecné ustanovenia :
Názov súťaže:
O pohár mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie „C“
Usporiadateľ:
Plavecký klub Handlová
Termín konania:
26. – 27.05. 2012
Miesto konania:
krytá plaváreň mesta Handlová
Bazén:
25 m krytý, 6 dráh, obrátkové steny hladké
Prihlášky:
zasielajú oddiely a kluby prednostne vo formáte Lenex
elektronicky najneskôr do 18.05.2012 na e - mail adresu:
danielasurova@gmail.com
Spracovanie štartovnej listiny : 25.5.2012
Upozornenie:

- len v prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov
nahlásime neprijatých pretekárov
- po termíne prihlášok neakceptujeme prihlásených,
ubytovanie a stravu !

Štartovné:
Úhrada:

3,00 € za každý štart
Účastníci štartujú na vlastné náklady, platba v hotovosti.

Ubytovanie a strava: Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie a stravu oddielom,
ktoré zašlú objednávku (presné počty nocľahov, raňajok,
obedov a večerí) do 18.05.2012 na adresu:
e - mail : danielasurova@gmail.com
Odhlášky zo stravy a ubytovania žiadame nahlásiť
najneskôr do 24.5. 2012 do 12.00 hod. Po tomto termíne
odhlásenie neakceptujeme.
Informácie o ubytovaní a strave:
ZŠOS, Lipová 8, Handlová
Ubytovanie : 8,- € Raňajky : 2,50,- € Obed: 4,- € Večera : 3,50,- €
Informácie podáva :

Mgr. Daniela Šúrová, tel. 0905 163 529

Technické ustanovenia :
Predpis :
Štartujú :
Systém súťaže :
Ceny :
Protesty :

Preteká sa podľa platných pravidiel plávania a tohto
rozpisu.
Žiaci a žiačky kategórie „C“, ročník narodenia 2002 –
2003, registrovaní v SPF
Preteky sa plávajú priamo na čas bez finále
Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne
obdržia medailu, diplom a vecnú cenu
Do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti vedúci družstva
s vkladom 10,- €, ktorý v prípade zamietnutia prepadá
v prospech usporiadateľa.

Časový rozpis a poradie disciplín :
Sobota, 26.05. 2012 (prvý poldeň)
rozplávanie o 8.00 hod., začiatok pretekov o 9.00 hod.
1. 50 m voľný spôsob žiaci
2. 50 m voľný spôsob žiačky
3. 100m polohové preteky žiaci
4. 100m polohové preteky žiačky
5. 100m znak žiaci
6. 100m znak žiačky
7. 50m motýlik žiaci
8. 50m motýlik žiačky
9. 200m voľný spôsob žiaci
10. 200m voľný spôsob žiačky
Sobota, 26.05. 2012 (druhý poldeň)
rozplávanie o 14.00 hod., začiatok pretekov o 15.00 hod
11. 50m prsia žiaci
12. 50m prsia žiačky
13. 100m voľný spôsob žiaci
14. 100m voľný spôsob žiačky
15. 100m motýlik žiaci
16. 100m motýlik žiačky
17. 4 x 50m voľný spôsob žiaci
18. 4 x 50m voľný spôsob žiačky
Nedeľa, 27.05. 2012 (tretí poldeň)
rozplávanie o 8.00 hod., začiatok pretekov o 9.00 hod.
19. 100m prsia žiaci
20. 100m prsia žiačky
21. 50m znak žiaci
22. 50m znak žiačky
23. 200m polohový pretek žiaci
24. 200m polohový pretek žiačky
25. 4 x 50m polohové preteky žiaci
26. 4 x 50m polohové preteky žiačky

